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ВОВЕД
Историјата својот век си го започнала од самиот свој почеток, а не само со
Херодот. Па токму затоа авторот Ј.А.Шилов во „Праисторија на Русија“, Екатенбург, 1999 година, запишал: „Ниту историјата почнува со Грција и Рим, ниту татко
на историјата е Херодот. Тоа се искривени културни стереотипи претворени во традиција, која го оневозможува откривањето на вистината. Пред нив има уште осум
милениуми историја“.
Овде се говори за Грција и Рим. Меѓутоа, Грција немало, туку само Елада.
Стивен Рансиман, „Падот на Константинопол 1453“,1990, на македонски, на
стр. 21, вели: „Плетон силно ја подржувал терминологијата што покажувала колку
многу се променил византискиот свет. Дотогаш Визанијците зборот Hellene, освен
кога мислеле на јазикот, го користеле за да опишат Грк паганин, наспроти Грк христијанин. Сега, кога Царството се смалило на одвај една група градови- држави, и
кога западниот свет бил исполнет со восхит за античка Грција, хуманистите почнале себеси да се нарекуваат Hellene (Хелени). Царството официјално сé уште било
Римско Царство; но образованите кругови го напуштиле зборот Romaioi (Ромејци),
со кој Византијците секогаш во минатото се опишувале себеси...“.
Значи, се работело само за Хелен повеќебожен и Грк христијанин. Или подоцна Турчин=муслиман и Грк=православен. И повеќебожните Руси биле Хелени.
Сите жители на Источното Римско (Ромејско) Царство, а од 16 век Византија, што
важело и за оние во Елада, биле само едно- Ромејци, со главен град Константинопол. Ова говори, еладска=тн.грчка држава сé до 1830 година и никогаш немало.
Следи Јохан Густав Дројзен (1830) го внел поимот Хеленизам. Па тој бил само по смртта на Александар Македонски до последната Македонка,Клеопатра, која
како египетска кралица владеела во Египет: тој можел да биде само Македонизам.
За берлинско-виенската школа наведеното и ништо не значело. Пак, тогаш
имало Србија и Хелада, никако Германија со свои Германци, а тој бил тн.Германец,
И ние говориме за историја, а таа не била од старата ера, туку од 19 и 20 век.
Бидејќи европската историја од 19 век е преполна со невистини, следи таа
одново да се пишува. Ваквиот став е очевиден и кај англискиот историчар Џон Вуд.
Тој запишал: „Историјата на Светот, треба одново да се запишува“.Ова го потврдил
и Леополд фон Ранке: историјата мора во секоја генерација да се пиши наново.
За Македонците е инаку: Македонците за првпат таа мора самите да си ја напишат.Тек потоа следи:секоја генерација да си ја пиши својата македонска историја
Ова се потврдува и со наводот на англискиот писателт Кенет Јанг. Тој запишал: “Грчка“ нација никогаш не постоела пред 1912 година.
Кога немало тн.грчка нација, иако сé било тн.грчко, за наш ништо не е лошо.
Македонците, како и сите други, еднаш засекогаш треба да си ја напишеме
својата историја. Таа од следните генерации треба да се надградува, до совршеност.
Бидејќи многу малку Македонци се бават со античка историја, а нас од малкумината никој не сакал да покуша ние да се обидеме да се обединиме, самиов во
книгава се потрудив, македонските автори да ги претставам, задржувајќи си го правото, со моите познавања нивните извори по моему да ги размотрам и објаснам.
Главни на книгава се моите биолошки методи, за кои сум образован, со кои
најповеќе може да се допринесе:со домашните животни...Словените се фалсификат.
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БЕЛЦИТЕ ВО ЛЕДЕНОТО ДОБА
Во „Opšta enciklopedija Larousse“, 1967, LIBRAIRIE LAROUSSE, Paris (Beograd, 1973), Tom 3, на стр. 55, се говори за „Квартарна глацијација“:1 „Во текот на
квартерот глацијацијата се повеќе се ширела почнувајќи од северна Европа и планинските венци Алпи. За време на максималното распространување северните глечери ја покривале цела Ирска и достигнувале до Лондонскиот базен, устието на Рајна, подножјето на Средните германски планини, Киевскиот базен (сев. од 500 С с.
ш.) и средниот Дон; тие исто така го покривале и северниот Сибир, не преминувајќи во јужниот правец 600 паралела. Од високите планински венци Алпи повеќе ледници со огромни димензии се движеле према запад до Лион, на север до баварскиот сектор на Дунав, на југ до средниот тек на Диранс и јужниот брег на денешните италијански езера во подножје на Алипте. Друг планински венец имале локалните глечери, кои не се движеле далеку, од разлог на недоволна висина (Вогези)
или количина на врнежи (тоа е случај со високите азиски планини)“.
Значи, мразот се ширел од северна Европа и Алпите. Следи живиот свет се
повлекол јужно, каде тој би можел да опстои,што и се случило.Така тој и се спасил.
Бидејќи меѓу „домовината“ на машкиот хромозом Y „од Египет преку Блискиот Исток до територијата на денешен Иран“ и „домовината“на митохондриската
ДНК на мајката „во Јужна Европа по леденото доба“ се најдувал Левантот, без в
леан, налеан со вода, таму опстојувале Белците. Ова го потврдува јагулата. Ако би
имало море, таа ќе се мрестеше таму, а не во Саргашко Море. Дека имало потопи
доказ е рибата туна. Бидејќи во ледено доба немало Англиски Канал, таа него денес
не го познава, и затоа по него не се движи.Ова се објаснува со крвната група А. Таа
била создадена со мутација и тоа поради вирусна зараза од чумата на говедото и
групот на свињата. Кај Белците настапиле од чумата мала сипаница и грипот грип.
Следи крвната група А да е одбојна за животинска храна. Таа настанала вегетеријанска за житарици и легуминози. Бидејќи Египет се до Персија биле простори од
генетско- географското подрачје на Темните без влакна по телото а и со истоветни
животни кои се египетски и индиски крокодил, слон, бивол, камила, како и магаре,
што важи и за исти растенија ист грав на подрачјето на Инд и Нил, што важи и за
други растенија, Белците немале врска со тие простори. Следи египетското говедо
да биде истоветно со бригиското. Меѓутоа, бригиското имало понатамошен развиток. Напротив, бригиското говедо се преселило на наведените простори, што важи и
за коњот. Значи, во Левантот, јужно од 35-паралела, јужно од островот Крит, Белците биле повлечени во леденото доба кое траело 1.000.000-500.000 години. Таму
се одгледувале домашни животни и растенија. Тие таму си имале своја цивилизација градежи...,писменост итн.За да се потврди, дека преселбите биле од Левантот кон
Исток доказ е населбата Ерихон. Таа а најстара од постледено доба. Што се оди кон
Исток населбите се се помлади и помлади. Бригиската куќа во Пелагонија, с.Породин,е стара околу 6.000 г.п.н.е.Таа има сé што има денес една куќа со своја кујна.
Во Ларус, стр. 27, пиши: „Активноста на површинската вегетација е можна
при месечни температури од 5 до 350С, кога се посматраат нејзините битни живо1

Том 2, стр. 733: „Квартарна ера траела само кратко време, максимум 2 милиони години“. Според
други извори, Плеистоцен (почеток пред милион години, траење милион години), холоцен (почеток
пред 10.000 години).Во квартерот биле плеистоцен и хoлоцен. Балканското говедо е од дилувиумот.
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тински функции (минерална исхрана, фотосинтеза на протеините итн.) Во тој поглед билките се делат на групи прилагодени на климатските термички услови.
Распоред на вегетација и температура. Одејќи од поларниот кон екваторијалниот појас, термичкиот оптимум на фотосинтеза расте од 5-100 С до 25-300 С.
Синтезата на протеините исто така е подложна на различни ограничувања за билки
на тропската зона и билки за умерената и ладната област. Кај билките од жаркиот
појас, одговарачките ензими не се создаваат кога температурата падне испод 100 С.
Во умерениот појас производството и активноста на ензимите можат да го изгубат
дејството на грашок при температура изнад 20-250 С. Потребни критични температури исто така се нееднакви за ’ртење и созревање на семето. За потполен циклус
на развој на многу билки на средни и високи географски ширини е потребно ладно
годишно доба, кое очигледно е кобно за тропските билки. Најпосле првите билки
цветат само кога деновите се долги (на пример 13 до 14 часови), додека другите
цветат за кратки денови.
Дехидрација со мраз и сушење на површинскиот тревен покривач. Кога средната месечна температура падне испод 50С, не само што престануваат разните активности на синтеза, туку се заканува опасност мразот да го уништи и најосетливиот дел на површинскиот растителен покривач, те. лисјата. Водата која се најдува во меѓуклеточните простори на растенијата се смрзнува привлекувајќи ја и водата која се најдува во самите клетки. Како последица на тоа внатрешноста на растителните клетки се деформира, па се создаваат притисоци кои можат да ја разорат протоплазмата. Освен што е изложена на тоа механичко дејство, протоплазмата
толку се суши да хемиските врски кои го соединуваат нејзиниот сложен молекул се
распаѓаат.
За секој тип билка постои извесна толеранција. Тоа значи дека клетката не
се уништува туку се смежура, а потоа поново набубри и протоплазмата може да биде изложена на дехидрација, а потоа да настапи рехидрација, а при тоа не дојде до
нејзино непоправително оштетување.
Иста опасност и се заканува на ткивото на лисјата кога транспирацијата, која се врши низ растителната покожица, а нарочито низ отворените пори се исфрли
поголема количина вода од она која корен може да е добие од тлото. Тоа се случува
кога равнотежата измеѓу врнежите и евапотранспирацијата е недоволна.
Перманентни студ и суша, значи, се моќни препреки на развитокот на растителниот живот. Ама постојат два начина кои овозможуваат да се обезбеди максимална хлорофилска асимилација“.
Во ледено доба за да не замрзнел живиот свет тој бил повлечен во Левантот.
На стр. 56 има две слики на Европа: структура и клима, преставени појаси.
Климатски Европа со дел од Западна Азија е поделена на појаси според број
на денови со мраз. Две зони со повремени слаби мразеви се протегаат западно од
Стразбур, Ибериски Полуостров со Африка, приморски појас во јужна Франција,
Италија, Јадранскиот брег, јужно од Македонија под 400, тесен појас со Халкидики
долж до Цариград и Мала Азија. Значи, на овие подрачја во топлите периоди Белците најповеќе престојувале. Па северните простори се со повеќе зони со број на
денови на мраз: 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 дена. Тесен појас на западното Црноморие е со 120 денови под мраз, а западно од него Подунавјето со 150 денови мраз. Појасот со 150 дена се протега до Стразбур, како што биле најстарите преселби,
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по реката Вардар- Морава- Дунав- Рајна, до Стразбур. Затоа има Лозана, каде што
најпрво околу Рајна била посадена лозата.Северно е појасот со 180 денови мраз, посеверно со 210 денови мраз сé до со Данска и јужниот дел на Скадинавија кон Британија.Овде веќе нема лоза. На север се трите преостанати зони: 240, 270 и 300 денови со мраз. Преселбите биле постепени на север. Ова се гледа и на Балканот. Тој
под Дунав до Халкидик има 180 денови мраз, како и полуостров меѓу појасот со
150 денови мраз, а северно од Дунав, и западно со двата појаси на западното Црноморие. Ова говори, Балканот прво бил населен јужниот потопол дел, тек потоа посеверниот. И па затоа Подунавјето немало врска со леденото доба, за кое се говори:
крвната група А била создадена поради говедо и свиња; таа настанала во Левантот.
Стр. 57: „...дека Европа на човекот му пружала малку неподесни зони за живот во тренот на повлекување на последните големи ледници, те. околу 9000. година пред н.е.“.
„Миграција. Палеолит.-Пред последните големи глацијации, ловците на крупен дивеч доаѓале во помали групи од Азија или Африка и ги завземале степите на
јужна Европа. Номадите, групирани во кланови од по неколку десетина луѓе, логорувале на терасите на големи долини или на ниски платои. Конечно повлекувањето
на глечерите влијаело на движење на крупниот дивеч и ловците во северните степски краишта. След промена во климата се појавиле шуми во голем дел на Европа.
Од неолитско земјоделство до Римско Царство. • Три главни зони во Европа
прогресивно се населени и почнале да се развиваат: 1. Средоземни базен и атлантско приморје, почнувајќи од Грчкиот (односно Балканскиот), Апенинскиот и Иберискиот (Пиринејскиот) Полуостров; 2. Понтско (Црноморски) и дунавски степи,
северни венци Алпи и нивниот северен обод; и 3. Северноевропска равница, Париски базен и југоисточниот дел на Британските острова“.
Значи, преселбите биле од јужна Азија или северна Африка, во јужна Европа, а нивни центар бил само Левантот.Преселбите биле кон север,и тоа постепено.
Наспроти, Источното Средоземје, Европјаните им дале важност на Подунавјето.Тие имале своја „нордиска“ школа, иако домашните животни биле балкански.
Љубомир Кљакиќ, на стр.2 17, пиши: „Кога 1905. се појавила трета книга на
знаменитата Стојановиќева збирка, младиот доцент Милоје М. Васиќ се запознал
со првите предмети ископани на локалитетот Винча. До тогаш, Васиќ објавил археолошки истражувања за Велика Градишта, Виминацијум, на Жуто Брдо и другде.
Објавил и повеќе трудови од областа на античката и словенската археологија. Првата работа за праисторијата на Винча ја објавил 1906. година...“.
Во фуснотата тој објаснува: „Милоје М. Васиќ: Винча и хиперборејски мит,
исто, стр. 144-145. Во врска со Чајкановиќевиот наод, Васиќ го заклучува следното:
‘Неговиот заклучок потполно го објаснува ‘хиперборејски’, потоа трачки и пеонски
обичај жртвите- без обѕир на својот вид- да се ставаат на слама, како што го чинеле
жените на Трачаните и Пеонците,или во слама да се завиваат, ако жртвите кои ‘Хиперборејците’ ги испраќале на Делос’ “. (Значи, со јужно балканско потекло, Р.И.)
„Милоје М. Васиќ од почетокот се спротиставил на владејачката доктрина
тн. ‘нордиска’ школа во европската арехеологија. Доследно ја развивал аргументацијата за Винча како јонска колонија. Клучот за разбирањето на таа неолиткска заедница наоѓал во митовите за Хиперборејците и Аргонаутите, во Херодотовите ве2

Ljubomir Kljakić, “Oslobađanje istorija I-III, -prva knjiga, Početok puta, Arhiv Klakić, Beograd, 1993.
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сти, Хомеровите епови и, посебно, во скрупулозните компаративни истражувања
на Винча и археолошките локалитети Египет, Месопотамија, Троја и античка Хелада. Неговата реконструкција на винчанската заедница и нејзината цивилизација била критички доследна, рационалистички одговорна и тотална: сите ‘спратови’ на
животот на заедницата се разматрани уз свест за нивната мултидимензионалност и
со повеќеструка пространост и временска условеност...“.
„Нашиот истражувач, на самиот почеток на својата работа во Винча, ја обавестлил јавноста за важноста на знаковите и натписите врежани на винчанската
керамика. Тој ја застапувал теоријата дека овие урези се заправо слова на неолитско писмо. Васиќ прв пат го скренал вниманието на ова наоѓалиште и потребата на
нивното понатамошно истражување во споменатиот членок објавен во Annual of
the British School of Athens 1908. година. Во врска со Васиќевото откритие на знаковите и натписите на винчанската керамика, напоменувам дека 1903. година Хуберт Шмит објавил компаративна таблица на праисториски и антички писма: Тардош,
Троја, егејско писмо, писмо на египетската XII династија, протоегипетско писмо.
Шмитовите истражувања, како и истражувањата на другите научници, биле ослонети на плодната пракса истражувања на древната писменост во науката на XVIII
и XIX век.Васиќ посебно пишел за знаците и натписите на керамиката на неолитска
Винча во два членка објавени на германски 1910. и 1911. година. Во повеќето свои
подоцнежни трудови за Винча, Васиќ упорно го истакнувал значењето на ова откритие. Тоа секако не можело да наиде на разбирање во владеечката ‘нордиска’
школа и кај нејзините докринарни застапници. До крајот на животот Васиќ водел
борба за застапниците на таа доктрина.
Ова убаво го покажува и со неговата полемика со Артур Еванс. Еванс 1928.
година објавил книга The Palace of Minos II. Во неа ја изнел теоријата по која Минојската култура на Крит е под влијание на неоолитската култура на Дунавската
Долина, вклучувајќи ја овде Будмир и Винча, како и оние од понатамошниот север, до Саксонија. Васиќ 1929. година, во членокот Датирање на Будмир, изразил
неслагање со оваа Евансова теорија. Каљко што Еванс својата теорија ја дефинирал
анализирајќи ги С и Ц спиралата, два доминантни типа на критската спирала, така
и Васиќ нуди противаргументи повикувајќи се на истиот материјал. Васиќ, накратко, ја смета невтемелена претпоставката за влијанието кој од крајниот Север достигал до крајниот европски Југ и Егеј. Тој изричито тврди дека е обратно претстава на
овој тек на континуираното прожимање со поадекватен вистински историски чинител. За него од југ вршел поплодно влијание на север, никако обратно.
Во белешката допишана по завршетокот на Датирањето на Будмир, Васиќ
вака го дефинирал сопствениот принцип: ‘При завршетокот на овие работи ми доспеале во рака две последни свески на часописот Gnomon, Bd. IV (1928) во кои, стр.
601 и понатаму, B. Schwetzer го прикажува делото на Fr. Matza, Die Fruhkreitschen
Siegel, 1928,- и писателот, Fr. Matz, и прикажувачот B. Schweitzer, стојат, во колку
гледам од овој приказ, на гледиште дека ‘спиралната’ декорација во северните предели на Балканското полустрово и во соседните му области е постара од онаа во
Егејот... Тие се послушни следбеници, без свое лично убедување, учење свое- на
германската- школа која, на жалост во ова прашање застапува рѓава ствар’.
Во опозиција према овие сфаќања Васиќ останал до крајот. Неговата Винча
затоа и била сместена во перифериското подрачје на временско-просторната зона
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чиј ‘центар’ се најдува во Јонија. Бил тоа млад свет. Хронолошката младост на Винча, на која инсистирал Васиќ, делимично е резултат на ограничување на тогашната наука, а делимично со неговиот свесен избор.Младата Винча, во потполност, можела да се вклопи во европска југоисточна култура- цивилизациска зона со порано
античко средиште во Егејот. Неговите ‘нордиски’ критичари со право инсистирале
на неубедливост на таа хронологија, свесрдно експлоатирајќи во полемиките со Васиќ. Чинителот на невтемеленост на таа хронологија за ‘нордистите’ била тврда
основа за сите други критички судови. Кога во текот на педесеттите години дошло
да вистинска револуција во ахеологијата, после откритието и експлоатацијата на
радиокарбнонската метода во утврдување на хронологијата (метод С-14), било поедноставно да се тврди дека Васиќевата хронологија не е добра. Меѓутоа, не била
добра ни хронологијата не неговите ‘нордиски’ критичари. Заблагодарувајќи на радиокарбонската револуција, неолитска Винча е датирана на период од шестиот до
вториот милениум п.н.е.“.
Пак, Подунавјето се најдувало на погранично место, северно диви животни,
а на југ домашни животни. Бидејќи да се појави крвната група А биле потребни домашните животни (говедо и свиња), отпаѓа важноста на Подунавјето. Бидејќи според П. Адамо- К. Витни крвната група била постара од 15.000 г.п.н.е. битен бил само Левантот. Па таму се одгледувале домашни животни многу пред 25.000 г.п.н.е.
Да не се изуми, дека на Херодот Подунавјето не му било познато, што следи
и потоа, дури за време на Прокопиј...Тоа било затрпано сé додека не било откриено.
Следи Балканот постепено се населувал.Ова било поврзано со поместување на сувиот појас.За пример се наведува житото.Житница бил Египет, па јужниот Балкан,
некаде по 16 век Подунавјето со Војводина. Следела Јужна Русија...сé до Сибир.
Домашни животни северно од Дунав биле/се балкански, што важи за Јужна Русија.
Никогаш до 19 век н.е. домашни животни од север на навлегле на југ, на Балканот.
Исто така, северната пчела е темна како Монголите, а на Балканот светла како Белците. Да не се изуми, дека Монголите биле само ловци и рибари со крвна група 0.
Винко Прибојевиќ,3 на стр. 11, пиши: „Сé тоа што сум го кажал на Хвар затоа е затоа, да се види леснотијата, со која поради близина на копното можемо да
добиваме жито и ситна и крупна стока, поради што ги има во соседните краишта,
потоа богатството на нашиот град поради неговото мошне згодната приморска положба, оти во неа, сакале не сакале, мораат да пристанат сите, кои со робата пловат
по Илирското Море, те угладеноста и финото однесување на Хвараните поради чести допири со луѓе од различни народности, кои пристануваат со своите лаѓи во
овој град. Што год наиме производи богатиот Исток, што год дава плодна Лација,
што год пружа храбра Илирија, што год родува сончева Африка, што год носи опорна Хиспанија, што год дава во замена суровата Скитија, што год пружа среќна Арабија, што год извезува речита Грција, може да се купи во овој град...“.
Се говори за Илирско Море, а бушата нашата раса говедо, со која била населена цела Европа, што значи и северно од Црно Море, Скитија, било наречено
илирско говедо. Тоа како илирско=тн.словенско се преселило на север, но никако
обратно. Токму затоа никогаш немало Словени со преселби на Југ на Балканот, а
чартер летовите биле само од 20 век, никако порано. Во 16 век климатските при3

Винко Прибојевиќ, „За потеколото и згодите на Словените“, Венеција, 1532 година, предавања од
1525 година, Хвар, Загреб 1951 година, Југословенска академија знаности
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лики секаде биле од најповолни до поволни за земјоделско производство, а не само
Скитија. Па заклучок е, дека Подунавјето до 16 век не било житница, ниту северот.
Следи Подунавјето да биде житница, па потоа Украина: сувиот појас се поместува.
Љубомир Кљакиќ, на стр. 49, пиши: „Интерпретирајќи ги резултатите на своите истражувања, двајцата автори објавиле и неколку важни запазувања за утврдените сличности или идентичности со наодите од локалитетот Бањица, кои припаѓаат на Винчанската култура, и артефактите на Триполската култура. (Јован) Тодоровиќ и (Александар) Цермановиќ утврдиле сличност во начинот на живеење и архитектурата, во употребата на силосите за жито, како и во конструкцијата и намената на печките. Во врска со печките, авторите нагласуваат дека нивната конструкција не се менувала низ цела праисторија, низ римски и словенски период. Триполската култура ја зафаќа областа на денешна Украина до Црно Море и во науката
се смета подрачје на словенската праисториска заедница. За документираните врски измеѓу цивлизацијата Винча и Триполја, во заклучното поглавие на својата монографија, двајцата автори го кажуваат и следното:
‘Бањичката зграда од другиот и третиот хоризонт можеме донекаде да го врзиме и за куќите на Триполската култура во Украина како и за зградите на неолитската епоха во средна и западна Европа. Но, за нас е мошне важен чинителот што
слични правоаголни куќи и поголеми димензии најдуваме мошне рано во егејската
област.Во младата фаза на тесалскиот неолит воДимини фазата,на населбите Сскло
и Димини, се најдуваат згради со правоаголен облик со повеќе оделенија, со огниште и трем, кои се тип мегарон. Овој тип на зграда се појавил мошне рано и во предна Азија, како на пр. во I и II слојот на Троја’. (Сскло е само тн.словенско, Р.И.)
Во оваа монографија е објавен и резултат на примената на радиокарбонската метода на наодите од Бањица. Испитувањето е објавено 1957. година на универзитетот Гронинген во Холандија. На основ на тоа, наодите од Бањица прилично поуздано се датирани во IV милениум, односно во годината 3648. п.н.е. (± 160 години)..“. (Упсала: C-14 „не е веродостојна...од околу 2.000 пр.н.е. или пред тоа“, Р.И.)
Базенот кој со потопувањето постанал Црно Море пред потопите бил поврзан со Левантот. А од Левантот во топлите периоди се трагало руднобогатство, воглавно калај за бронза, низ ненаселениот континент, а каде што се најдувало руднотобогатство таму се правеле и населбите.Со текот на времето, за да не се пренесува
рудата, на тие места таа и се топела. Така на тие места поединечно и се живеело.
Љубомир Кљакиќ, на стр. 53, вели: „Милоје М. Васиќ 1908, 1910 и 1911. објавил први трудови во кои ја публикувал археолошката документација со знаците и
натписите од Винча. Во своите компаративни истражувања Васиќ овие знакови и
натписи ги споредувал со оние откриени во Троја, Египет, на Крит и другде во медитеранската зона.
Гордон Чајдл, еден од најавторитативни праисторичари на првата половина
на XX век, брзо го сфатил фундаменталното значење на Винча за најраната човечка
историја. Е утврдена врска измеѓу Винча и Егејот, а посебно измеѓу Винча и раната
Троја,за Чајдл биле први скали во воспоставување на хронологијата на целата европска тв.‘праисторија’.Во својата класична студија The Danube in Prehistory од 1929.
година Чајдл утврдил дека знаците и натписите пронајдени во Винча и Тордош се
идентични. Тој, исто така, ја истакнал неговата истоветност со знаците и натписите
на египетските вазни од ранодинастичкото и протодинастичкото време. Чајдл, како
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и Васиќ, скренал внимание на сродноста на знаковите и натписите од Винча и Тордош со оние најдени на Крит, Киклади и во Троја“.
Белците во Левантот биле сточари. Нивно било говедото. Тоа било бригиско
и египтско. А само кај Бригите=Брзјаците говедото имало понатамошен развиток, и
денес е познато како раса буша, балканско=илирско=словенско говедо. Па токму со
бушата ненаселениот континент бил до-населен. Пак, Бригија се викала Европа.
Токму со него се објаснува истото потекло на белата раса. Се знае дека во
Индија говедото било свето животно. Од него не се јадело месо ни млеко. Тоа било
на Ведите со потекло од Запад.Тие го имаат бригискиот датив у: Зебу=Зевс.За да се
потврди врската со Египет, се наведува што Херодот во Втора книга пиши:
38: „Сметаат дека биковите му се посветени на Епап и затоа вака ги проценуваат. Ако на бикот се види и само едно црно влакно, сметаат дека тој не е чист...“.
41: „Сите Египќани жртвуваат бикови и телиња, а крави не смеат да се жртвуваат, зашто тие и се посветени на Исида. Кипот на Исида преставува женски лик
со бикови рогови, исто како што Хелените ја прикажуваат Ио. Сите Египќани, без
исклучок, од секој друг добиток најмногу ги почитуваат кравите...“.
42: „А оние што го почитуваат Зевс Тебански или живеат во Тебанската област, сите тие не жртвуваат овци, туку кози...Амон Египќаните го викаат Зевс...“.
43: „За овој Херакле сум чул приказна дека бил еден од дванаесетте богови
Тука Херакле е некое старо египетско божество...“.
Четврта книга, 186: „Така, сé до езерото Тритонија, почнувајќи од Египет,
Либијците се номади, кои се хранат со месо и пијат млеко. Кравјо месо, пак, воопшто не јадат од истата причина како Египќаните, и не одгледуваат свињи. И жените на Кирењаните сметаат дека е грев да се јаде кравјо месо од почит кон египетската божица Исида, па дури во нејзината чест држат пост и приредуваат свечености. А жените на Барчаните, покрај кравјо, не јадат уште и свинско месо. Тоа е
значи така“.
Бидејќи Белците биле атлети=а тлети=т лети, да лета, тркачи, тие не јавале
коњ, туку биковите ги кастрирале и од нив правеле волови за превоз и работа. Пак,
кравата била свето животно во Египет и Индија. Вака било и кај Бригите. Тие од
Монголите го научиле да го јадат говедското месо и млеко. Но до денес Брзјаците
не јадат коњско месо, ниту коњско млеко. А ова било кај Монголите: Скити=Готи.
Ова било спротивно на Црнците, кои живееле во Јужна Африка, која била
споена со Индија. Пак, Монголите произлегле од Индијците, со некои промени.
Црнците постепено се селеле кон север со својот бивол, кој бил истоветен со
индиско-монголскиот бивол од пред времето да има континенти. Следи Индијанците во Америка да ги имаат сите нијанси на пигмент како во Африка и Индија.
Со поместување на сувиот појас Црнците сé преселувале. За свои потреби и
Египтјаните нив ги селеле. Тие им биле потребни како војници...
Преселувањето на Црнците продолжило и во новата ера, што трае и денес.
Црнците се обрежувале, што го прават и врз женските, но никако Белците.
Херодот, Седма книга, пиши под 70: „Ајтиопите кои живеат на исток (во
походот учествувале две ајтиопски племиња) биле во ред заедно со Индијците, а од
другите Ајтиопи не се разликувале во ништо друго освен во говорот и косата; источните Ајтиопи имаат права коса, а оние од Либија- најкадрава од сите луѓе на
светот. Тие Ајтиопи од Азија биле вооружени главно како Индијците, но на главата
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имале кожа одрана од челото на коњи, заедно со ушите и со гривата. Гривата им
служела како гребен на шлем, а ушите од коњите стоеле цврсто исправени. Наместо штитови пред себе држеле кожи од жерави“.
Црнците и Индијците имале заедничко потекло од пред да има континенти.
Следи тие заедно да се борат, наспроти Белците со други антрополошки одлики.
Ото Цирер,4 на стр. 66, говори: „Цикркумцелиони биле Донатисти...Нумидија...“, и за „Црнци“...„ист на овој Црнец, ушите, носевите и усните ги отсекуваат
...“. Значи, во 303 година Црнците таму постоеле, кои на север сé повеќе се преселувале. Следи до 15 век Египтјаните, Арапите...како Белци биле со закосени очи.
ПРЕСЕЛБИ НА БЕЛЦИ
Во Welt der Wunder- 5-10 (2010), Hamburg, под наслов „Како ние ја освоивме
земјата ?“,стои: „Имало два бранови на населување, двата пати човештвото тргнало
од Источна Африка. Првиот бран започнал пред 160.000 години и го доведе во Средниот Исток и низ Јужна Азија до кон Австралија. Пред сé избувнувањето на вулканот Тоба поново тргнало човештвото назад кон Африка. Второто тргнување било
пред 40.000 години. Поново тоа прво тргнало во Средниот Исток. Тогаш била Европа од Балканот и Русија населен. Пред 20.000 година луѓето дошле воАмерика“.
Луиѓи Лука Кавали-Сфорца5 пиши за гените...и преселбите на народите.
Тој на стр. 94 има карта, во која од Африка покрај Црвено Море преселбите
се меѓу 100.000 и 50.000 години низ Африка кон Запад, и од југ до Црвено Море и
обратно кон Јужна Африка 100.000, кон Австралија < 40.000 (50-60.000?).Од покрај
Црвено Море кракот оди кон Арапскиот Полустров и Индија 50-60.000, и оттаму
(како Индоевропјани, Р.И.) кон Запад во Европа 40.000, и кон Источна Азија на Беринговиот Мореус 15-35.000 во Северна Америка до со низ Јужна Америка.
Бидеќи Црнците имале заедничко потекло со Индијците од пред да има континенти, отпаѓа веројатноста од Црнец да произлезе Белец. За пример се наведува
доказот само влакнавоста. Црниот мајмун бил/е влакнест по телото. Но Црнецот не
бил/е влакнест. Бидејќи човекот си имал свој претходник, од црн човек не можел да
произлезе бел човек, затоашто белиот човек е влакнест. Бидејќи Црнците, Индијците и Монголите по телото не се влакнести, тие биле со различно потекло од Белците. Освен тоа, Белците не само да се бели, тие се со потенки коски од Црнците, и
можат да создаваат витамин D што ваквата можност ја немаат Црнците, а во прашумите без долго Сонце кај Црнците може да се предизвика авитаминоза Д.
Исто така, Белците како сточари (говедари и свињари) биле подложни на
инфекција од чумата на говедото и грипот на свињата. Затоа се дошло до маласипаница и грип, поради што се создала крвна група А како вегетеријанска, а Белците
биле земјоделци. Бидејќи Африка и Азија не биле сточарски и земјоделски отпаѓа
можноста на тие простори да се создаде крвната крупа А, која била само на Белци.
Ова било во спротивност на крвната група В на темните со заедничко потекло.
Значи, Белците не живееле во Африка и тие немале врска со Црнците.
Germain Basin,6 на стр. 10, има карта со текст: „Карта со претисториски пештери на Запад. Според делото: ‘Frobenius, ‘Geschichte der afrikanischen Kultur’ “.
4
5

Otto Zierer, “Große illustrierte Weltgeschichte, Sieg des Kreuzes”, Herbig, 1983, München – Berlin.
Luigi Luca Cavalli- Sforza, “Genes, Peoples, and Laguages”, 2000, University of California Press…
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Во неа има заокружувања до Атлантикот во Франција, до Средоземно Море
во Шпанија, во Северна Африка до Средоземно Море наспроти Шпанија, на средина, во Египет и на Црвено Море,и на Арабискиот Полуостров до Средоземно Море,
како и во најужниот дел, во меѓуокеанските простори во Јужна Африка.
Видлива е географската оддалеченост на Белците кои опстојувале во леденото доба во Источниот Средоземен Базен, Левантот, и Јужна Африка на Црнците.
Бидејќи Белците и Црнците меѓусебно даваат потомство, некогаш Земјата
била мала.Тоа било можно поради малата нивна генетско-географска оддалеченост.
Во прилог е она што се наведува во Атласот:7 „Преку истражувањето на нивните магнетски особини кај стените може да се утврди, која положба кон правецот
на небото тие ја имале при своето постанување. Оваа слика на нивното прапочетно
орентирање понатаму одговара на Вегенеровата теорија. 200-те милиони години
стари песокливи камења на Британскиот Остров морале да настанат во сахарска
клима; нивното магнетско испитување покажува, дека тогаш Велика Британија таму лежела, каде денес Сахара“.
Во наведената слика на Луиѓи Лука Кавали-Сфорца никаде ги нема Монголите, кои живееле во Источна Азија. Тие по ловот на бизонот... преминале во Северна Америка околу 13.000 г.п.н.е., а во Јужна Америка стигнале околу 8.000 г.п.
н.е. Да не се изуми дека до Источна Азија стигнале Белците и тоа еден милениум
пред Монголите. Тие таму однеле домашни животни, растенија..., кои таму ги одгледувале.8 Тие таму оставиле градежи, писменост... Да се сетиме на мумииите во
централна Кина кои биле од тн.кавказки тип. Исто било и во Јапонија: аину и градот на Белци во близината на островот Окинава. Повеќе во моите претходни книги.
Кога од Источна Азија кај Белците стигнале Монголите, кај Монголите не се
создала крвна група А туку В која понатаму е месојадна како крвната група 0,со разлика што неа и недостасува хлороводородна киселина, за разлагање на белковини.
Денес Јапонците имаат крвна група А околу 40%. Значи, и тие имале голем
удел на Белци. Бидејќи крвната група В не поднесува исхрана со соја, како спротивност на крвната група А, што го пиши Петар Адамо и Катерина Витни, „Крвни
групи и исхрана“, со лектините, сојата во Јапонија била однесена од Белците.
Александар Донски, „Уделот на Македонците во светската цивилизација“,
2001/2002, наведува што во Encarta,под Agriculture, стои: „Мешункастите растенија
најдени во Тесалија и во Македонија датираат уште од околу 6000 години пред Христа“. Значи, сојата како легуминоза со другите мешункасти култури биле од Македонија. Тие долж јужна Азија биле пренесени низ Азија, дури во Америка, пловејќи
само по Тихиот Океан, Patifik=патифик=паттивик, пат тивок. Тие во Америка стигнале од Запад. Пченката не можела да биде од Америка, затоа што таа ја имало во
југозападен САД, но не југоисточен САД. Во книгите за Александар Македонски
се говори за пченкови полиња,а во 11 и 12 век н.е. за неа се најдува докази на Јужна
Италија, а и Балканот. Адамо-Витни пишат: „Лектините од пченката влијаат на производството на инсулин и често доведуваат до дијабетес и здебелување. Сите луѓе
со крвнта група 0 треба да ја одбегнуваат пченката“...„Самиот житен глутен не го
6

Germain Basin, “Povijest umjetnosti”, Od prethidstorija do naših dana, Naprojed- Zagreb, 1968.
DER GROSSE READER’ DIGEST WELT ATLAS (1966), VERLAG DAS BESTE G.M.B.H, Stuttgard
–Zürich-Wien.
8
Бидејќи Индијанците во Америка не познавале коњ до по 15 век н.е., коњот бил само на Белците.
7
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напаѓа типот В толку сурово колку што го напаѓа типот 0, но ако житото се додаде
на пченка, ељда и кикиритки, крајниот резултат е исто толку штетен“. Ова говори
дека пченката не била подесна за исхрана на Индијанците со крвна група 0 и за
крвната група В на Темните. Ова објаснува дека тие биле само ловци и рибари. Па
Темните потекнале јужно од Сахара кога Африка била споена со Јужна Америка.
Александар Донски, „Античко-македонското наследство во денешната македонска нација“, 2002/2003, на стр. 77, пиши: „Мотивот за убивање на старците се
среќава во приказната на Цепенков ‘Старите ги носеле в планина да умрат’,а го има
и во познатата народна песна, чии први стихови гласат:‘Го пратиле дедо в планина/
мечките да го изедат’. Рускиот истражувач Костујхин пишува дека во таџикистанските и во грузиските приказни и народно паметење останало верување дека овој
обичај го прекинал Александар Македонски откако ги освоил овие краеву (‘Александар Македонскиј в литературној и фолклорној традиции’, Моска 1972, цит. според д-р Кирил Пенушлиски: ‘Митот и фоклорот’, Скопје, 1996, стр. 51)“.
Јас како љубител на филмови сум гледал мноштво јапонски филмови, како
старците ги носат дури нарамо, на планина, за таму да си умрат. Да не се изуми,
дека денес Македонците во Пакистан се како кај нас со нашиот „Силјан шрткот“.
Следи крвната група А била на Белците кои ја ширеле кон Исток, а крвната
група В како азиска на Монголците и Индијците,кои ја ширеле кон Запад во Европа
Л.Сфорца на стр. 109 наведува карта за протегање на земјоделството од Среден Исток, за периоди : >9000, 8500-9000, 8000-8500, 7500-8000, 7000-7500, 65007000, 6000-6500, <6000. (Бидејќи C-метод не е точен, за времето не говорам, Р.И.)
Бидејќи Белците биле повлечени во Левантот, тие од него почнале да се селат со потопите. За тие пишеле повеќе автори. Harald Haarmann,9 на стр. 19, пиши:
„На процесот на глобалното климатско затоплување, кое започнало отприлика пред
12500 години и уште некое време на потопот се задржа, делувало- како последица
на потопот понатаму. Илјадници квадратни километри земја околу брегот на Црно
Море биле налеани. Водената површина енормно се зголемила. Да така и исто така
со испарувањето многу поголема е отколку пред катастрофата. Како последица на
голем потоп значајно се ладела климата во црноморскиот регион. Околу 6200 пр.
Хр се вклучи ‘ледено доба’. Ладниот период се протегал до околу 5800 пр. Хр.“.
Па преселбите вон блиските простори на Левантот биле само по 5800 г.п.н.е.
Во прилог се наведува, и што во Ларус10, Том 3, стр. 31, стои: „Од географската ширина, која се изразува во доприносот на соларната радијација. Така се издвојуваат: умерен топол појас (некогаш наречен и суптропски), приближно измеѓу
300 и 400 на географската ширина, во кој просечната годишна температура се движи измеѓу 200 и 120 С; умерен појас во строг смисол на зборот приближно измеѓу
400 и 600 географска ширина, во кој просечна годишна температура се движи измеѓу 120 и 00 С; ладен појас изнад 600 на северната хемисфера, во кој просечната
годишна температура е испод 00 С“.(300-400 географска ширина бил Левантот, Р.И.)
Видлива е само температурна географска оддалеченост од југ кон север.
Само така ненаселенит континент постепено се населил, како што следи:
Кај Луиѓи Лука Кавали-Сфорца најстаро е на Кавказ, западна Мала Азија,
најјужниот Балкан и дел од Арапскиот Полуостров, а на југ картата не продолжува.
9

Harald Haarmann,“Geschichte der Sintflut”,Auf den Spuren der frühen Zivilisationen,Beck-Müchen,2003
OPŠTA ENCIKOPEDIJA LAROUSSE,1967,LIBRAIRE LAROUSSE,Paris:Vuk Karadžić-Beograd,1973.
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Значи, земјоделството било во Левантот, а Ерихон бил најстара населба од
постледено доба. Што се оди кон исток населбите се сé помлади помлади.
Бидејќи наведените азиски простори не биле за земјоделски култури, земјоделските култури им припаѓале на Белците. За ова да се потврди да се спореди со
просторите јужно од Сахара, каде немало ни културни растенија, ни домашни животни (говедо, коњ, свиња, коза, овца...). Па ова било од времето кога немало континенти. Домашните животни и растенија во Северна Африка биле на Белците. За
генетско-географското подрачје на Афро-азија види во наведениот атлас и други.
Следно географско подрачје, северно од Кавказ и најјужниот Балкан, се протега во јужниот дел на Украина со Романија и Унгарија на Балканот сé до јужно од
Истра и на ист правец во Италија.
Следно географско подрачје, појас, е северно од него тесен појас, нешто пошироко во Средна Европа, каде е Дунав со Рајна, каде било/е потопло, и со тесниот
појас сé до со Пиринејскиот Полуостров.
Следно географско подрачје, појас, е посеверниот дел од наведениот појас
со северна Шпанија...
Видливо е дека за преселбите било битно поместувањето на сувиот појас, а
континентот постепено се населувал кон север, со правец Варар-Морава-Дунав-Рајна, во Средна Европа, каде било потопло. Околу Рајна денес виното не е кисело.
И доказ е и лозата. За неа Александар Донски, „Уделот на Македонците во
светската цивилизација“, 2001/2002, на стр.126, вели: „Македонија и Македонците
играат значајна улога во историјатот на европското лозарство и винарство.
Најнапред да кажеме дека Македонија е една од првите европски земји во
кои се одгледувала лозовата култура. Во науката се смета дека лозовата култура на
Балканот била распространета уште пред околу 4000 години. Во врска со ова, во
книгата “Weine aus aller Welt” од авторите Caroline Camarra, Fransoise Collombet
Jean- Paul Paireault (Karl Müller Verlag, 1995..., стр. 237) читаме: ‘Историјата на
лозарството потекнува од пред 4000 години од Тракија, преку ридестата Македонија на медитеранскиот Балкан...’ “.(Рид=брег=бриг=Бриги.Најпрво стигнала до Рајна, а до денес ја нема во Данска, Скадинавјето и истоветните руски простори, Р.И.)
Токму само така кон север постепено се населувал ненаселениот континент.
За ова да се потврди, дека Белците се селеле од Источниот Средеземен Базен
тој на стр. 110 има слика каде се говори за гените. Јас ја преставувам неговата слика. Првиот појас е источно од Левантот;следен појас до со Кавказ, 2/3 Мала Азија и
во нејзин правец најјужниот Балкан; потоа Кавказ, 1/3 северна Мала Азија и половина Балкан до Ниш и во ист правец Италија; па следи северно од Кавказ со Црно
Море и другиот дел на Балканот со јадранското приморје,северно од Јадранско Море и другиот дел на Италија, со најјужна Шпанија; на овај појас се надоврзува во
Украина со Русија до јаданското приморје на Балканот, јужна Франција и останатиот Пиринејски Полуостров; северозападно продолжува до со источна Скадинавија,
Германија и Франција; следен останува дел во крајбрежејето на Балтикот со дел на
Германија и Данска, западна Скадинивија и Велика Британија со Ирска.
Се гледа дека преселбите биле од Левантот на Мала Азија и јужниот Балкан.
Од тие простори преселбите продолжиле на другиот дел на Балканот, а оттаму низ
континентот кој не бил населен. Бидејќи во јужна Италија домашно говедо било балканското, таа била населена од јужниот Балкан. Истото важело и за другите до-
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машни животни. Тоа што ниеден европски автор не говори, домашните животни и
културните растенија биле со потекло од Балканот, не е случајно:јас сум единствен.
Значи, ненаселениот континент од и преку Балканот се населил со домашни
животни, културни растенија за земјоделско производство и сé друго. Токму затоа
населението на континентот што е подалеку од Балканот тоа генетски сé повеќе се
оддалечува. Не случајно, европската историја почнува во најново време. Наодите за
постаро време биле само на Белците кои трагале рудно богатство. Воглавно за калај
кој им бил потребен за правење на бронза, затоашто бакарот повеќе не бил чист.
Ова било повод тој да биде крт, многу кршлив и неупотреблив за воени орадија...
БЕЛЦИ
Берлинско- виенската школа го наметнала поимот Индогермани, а Индијците биле темни, спротивност на Белците бели. Ова се потврдува со доказот, денес во
Индија живеат темни Индијци и бели Белци. Па тие не можеле да потекнат од индиските простори. Токму затоа никогаш немало Индогермани. Бидејќи никогаш немало германски народ, се извршило промена во Индоевропјани.
За потеклото на Белците се наведува што пиши токму индиски автор. Бранко Вукушиќ,11 на стр. 64, стои: „За индоевропската тема најдрагоцени трудови биле
на индиските научници, пред сé Bal Gangadhar Tilak, (1856-1920), ‘Арктичката прадомовина на Ведите’, настанати пред него што германските автори го утврдиле индоевропската, односно индогерманската теорија. Тилаковата брилјантна теза, заснована на изворното толкување на аријските, ведските текстови, ја потврдуваат
археолошките наоди во последните 100 години“.
„Трудовите на индискиот истражувач на Ведите Тилак внеле вистинска револуција во разматрањето на овие теми. Овој научник кој се смета ‘татко на индискиот ослободителен покрет’ бил активен предводник во покретот за ослободување на Индија од колонијалната зависност, чие дело го продолжил и остварил Mahatma Gandi.
Тилак после сé страното изучување на ведските текстови и првите археолошки резултати објавил сензационална теорија за арктичката прапостојбина на
аријевската цивилизација, по која постанокот на аријевската, ведска традиција и
култура и прапостојбина на индоевропјаните се најдува во најсеверните (хипербореални), артички области на Евроазија, поместувајќи го времето на постанокот на
аријевската култура за повеќе илјади години во предпотопскиот, меѓуглацијски период. Оваа претпоставка, артичката теорија е примена со крајна неверица, одма е
отфрлена и заборавена.
Меѓутоа, после стотина години од нејзиното објавување, е потврдено со ‘заклучоците на преисториската археологија, антроплогија, геологија и здравиот разум’, со трудовите на источнословенските истражувачи. Упркос на долгите години
на затемнување, овој генијален научник напишал три големи дела за ведската, аријевска цивилизација, кои до денес останале ненадминати во индоевропеистиката.
Во книгата ‘Орион’ (1893) Тилак ја утврдил хронологијата на создавањето
на ведските текстови, го поместил времето на настанокот на овие текстови до најмалку 5. милениуми п.н.е. а настанувањето и процветувањето на аријевската циви11

“O trojansko slovenskoj misteriji”, Branko Vukušić, Pešić i sinovi, 2003, Beograd.
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лизација во меѓуглацискиот период старост преку 20 илјади години. Во книгата
‘Арктичката прадомовина на Ведите’ (The arctic home in the Vedas, 1903), Тилак
брилјантно ја докажал тезата за северната (хиперборејска), арктичка прадомовина
на Аријевците, прво-битната колевка на сите подоцнежни ограноци на аријевското
етно-културно стебло. Потоа изворно ја изложил аријевската космогонија, ведските
мудрости и филозофски погледи на светот, шастра (Srimad Bhadgvad-gita-Rahasya
1915). За таа книга Махатма Ганди рекол: ‘Неговото ремек дело ќе остане ненадминато за уште долго време во иднината. Никој не превзел посовршени истражувања кои се воздигнуваат од Bhagavad-Gita и Veda’. (Ганди=г Анди, Бхага=бога, Р.И.)
Во ‘Орион’ по истоименото соѕведздие, Тилак ја објаснува основната тријада на ведските божества и го одредува за тогашното време мошне смела граница на
староста на создавањето на ведските текстови и генезата на аријевската цивилизација која изнедрила. Таа граница ја поместил за неколку илјади години подлабоко
во минатото во однос на она која тогашната историјографија ја одредила, ограничена со европската антика и сумерската цивилизација, како основни параметри на
древноста. Тилак чврсто верувал во изворната очуваност на ведската традиција во
текстовите на Веда. Затоа поклонил полно поверување на географските, астрономските, метеоролошките податоци, описите на природата и дошол до мошне точна
слика за времето и просторот на генезата на ведските традиции. За него ведските
обреди биле во чврста врска со процесите на природата, промените на годишните
доби, како спрега измеѓу цикличните промени на небото и во природата. Тоа изискивало висок степен на астромонски знаења од ведските свештеници, односно астрономи. Тие знаеле за конјукцијата на соѕвездието, разликата измеѓу ѕвездината,
сидералната и земјската година, имале преѕизна слика на небото на северната хемисфера, нивната година почнувала од зимскиот солстициј, а не од пролетната равнодневница. Тилак во ведските текстови го оочил со милениуми долг период на внимателно пратење и бележење на законитостите во промените, изузетно високо нивоа на астрономските знаења. Толкувајќи ги астрономските обавестувања од Веда,
прецизно ја утврдил хронологијата на создавање на старите и младите ведски книжевности од почетокот на постглациската ера до Будиновото родување.
Пред Тилаковото капитално дело ‘Арктичка прадомовина на Веда’ се верувало дека најстариот слој на Веда потекнува од 2400. г.п.н.е. Тилак тргнува од тоа
дека со последното ледено доба, односно потопот (во X милениум п.н.е.) е уништена прадомовината на Аријевците, дека дошло до нивното поместување од арктичката колевка кон југ и запад. Во текот на милениумите на поместувањето према
југ во постглацискиот период, се забележани ведски текстови на нивниот индуски
(Веда) и иранскиот (Авеста) огранок. (Веда=веда, вода..., Авеста=а вест а, Р.И.)
На тоа сега се приклучува и третиот, прасловенски ведски огранок- прасловенска митологија, традиција и новооткриена словенска Рг-веда, света книга на
словенските аријевци- Велес книга. Порано се сметало дека слични дела на европскиот аријевски огранок нестанале, или да се вградени во Илијада и Одисеја. Ведската основа на Илијада и Одисеја, тројно-тројанско својство на ведската религија,
‘тројанска стаза’ во Велес книгата и источнословенската митологија, упатува на автентична аријевско-словенско-тројанска врска, кои во хеленизираната редакција на
Илијада и Одисеја биле искривени, замаглени. (Рг-веда: Р’г, риг-а=рег-а, Р.И.)12
12

Поимите на Ведите тн.Словени ги одгонетнуваат со тн.словенски јазик: јас признавам истогласно.
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Почетоците на аријевската цивилизација према Тилак, се постари повеќе
милениуми од најстарото раздобје на создавање на ведските текстови.Така може да
се разбере поларната придавка на ведските божества, траги на древниот арктички
календар во нив. По Авеста (и Велес книгата) аријевски рај бил сместен во земјата
разорена со снег и мраз, поради што дошло до селидба на југ. Тилак и неколку руски автори посебно Александар Асов (во книгите ‘Митови и легенди на древните
Словени’, и ‘Велес книга’) ја утврдиле хронолигијата на прасловенско-аријевската
цивлизација,создавање на ведските текстови и движењето на Аријевците према југ.
По Тилак прв, Адитин, преорионски период обфаќа период (од 8-5 милениуми п.н.е.) кога ведската традиција уште не била кристализирана во доцните познати
литерамни облици. Тоа е време кога преживеаните Аријевците се селат према југ.13
Вториот циклус (од 5-3 милениуми п.н.е.) е во раздобјето на соѕвездието
Орион, кога пролетната равнодневница се најдува во Орион. Тогаш настанале најважните ведски химни и основната структура на ведската религија и поглед на светот. Бардите уште не ги заборавиле значењата на преданијата од арктичката прапостојбина кои им се пренесени. Тоа е доба на првите покушувања на реформа на календарот и жртвениот систем во склад со новите услови.
Во третиот период (3000-1400 п.н.е.) пролетната равнодевница се најдува во
соѕвездието Плејада (Критикас). Тоа што преданијата за арктичкото потекло веќе
доста избледнеле ги чини ведските химни тешко разбирливи. Во овој период се развива жртвен систем и математика, а брахманите го систематизираат ведското наследство.
Четвртиот период (1400-500. г.п.н.е.) претставува предбудистичко раздобје,
односно реакција на изродување на брахманизмот, создавање на будистичката сутра и дарсхана, настанува и филозофски систем.
Пред Тилак, историската граница за европската антика е околу илјада година п.н.е., Египет околу 5 илјади години. Меѓутоа, методата на споредбената филологија, откритието на древните јазици и светите книги на Индија, сродството измеѓу санскрита, зенда и прасловенските јазици, ја доведува во прашање општата
идеја за древната историја на светот, а археологијата од крајот на 19. век ја обновува историјата и културата на човекот во мошне давните времиња и донесува нов
клуч за толкување на митовите и најдревните верувања на Индоевропјаните. Сите
истории и преистории на човекот биле сместени во постглацискиот послепотопски
период, кога условите на животот на човекот биле слични да денешните. Верувањето дека човекот е со постглациско потекло, дека поларните области вечно биле ненаселени, ја исклучувала теоријата на арктичката колевка на Индоевропјаните.
За Тилак, аријевската цивилизација, нејзината религија и обредите се меѓуглациско, арктичко потекло. Тој пред повеќе од сто години, го изнел смелото тврдење дека цел човечки род, човештвото, е многу постаро отколку што се претпоставува, што подоцна е потврдено со многу геолошки и археолошки наоди, па староста на човечката цивлизација, исто така, е далеку поголема од постглацискиот период, од дестина илјади години. Со сегашните методи (карбон 14 и др) се потвдува
староста на некои цивилизации од повеќе дестина илјади години, се оживува и митот за повеќе препотопски центри на напредни цивлизации на разни континенти13

Значи,Адитин=Едитин, без т един.Белците именки правеле со в-н-т: човек=чоек, прави=праи, и=ј.
Во книгава за Белци не го употребувам погрешниот поим Индо-Европјани, кој е за темно-бели луѓе.
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Атлантида во Атлантик, Лемурија во Пацифик и сега Арктиди на север на Евроазија, како една од претходните цивлизации.
Некои автори дури истапуваат со тезата за арктичката колевка на целата
човечка цивлизација. Математичката теорија на српскиот научник Милутин Миланковиќ (‘Канон осунчавања’), ја поместил границата на човечката историја во незамислива минатост. А за историската наука на своето време, овој голем научник го
мислел следното: ‘Светската историја, како денес ја викаме, го носи незаслужено
тој назив оти давно пред оној размак на времето од неколку илјади години кои таа
историја ги обфатила со своите испитувања постоел човечки род, а давно пред него
жив свет. Така историско доба е само еден мало делче во животот на човештвото.
Разните ископини сведочат дека давно пред историско доба живеел човекот на Земјата, а од неговите заостанати алати, орудија и оружје, па и неговите сопствени
остатоци, е создадена наука преисторија која нам ни кажува како и каков човек живеел во тоа древно доба. Тој период на минатото се губи во давнина која минала
пред неколку стотина илјади години. Колку год нам тој интервал ни изгледа огромен, тој е само краток час во животот на нашата Земја. Оти пред но што човекот се
појавил на нејзината површина, на неа бил живот и настани, на неа преживеале безбројни генерации створови кои постепено се менувале во својот облик од едноставен кон посовршен, а човечкиот род е само најмлад огранок на големото стебло на
животот. За тоа нам ни говори геологијата и палеонтологијата. Во наносите и талозите на прастарите времиња геолозите откриле скаменети или јагленисани животински и растителни царства и ред по кој едни други ги наследувале на Земјината кора, која без престанок го менувала своето лице.(Емпедокле и други еволуција, Р.И.)
На сите тие науки за минатото им е потребно средство на мерење на времето
да би можело да се одреди временскиот размак на опишаните настани од сегашноста и меѓусебно. Историјата, во таа сврха, се служи со календар; со помош на неговите елементи,години, месеци и денови, се одредува добата кога кој настан на историјата се случил.
На преисторијата и геологијата не му пошло за рака настаните за кои говори
да ги поврзи за апсолутна временска скала, веќе само успеала, во некоја рака, да ги
нумерира, задоволувајќи се при оценувањето на временските размаци со несигурно
нагодување. Затоа сликата на минатото што тие науки ги нацртале им недостасува
временски рељеф, таа нема временска преспектива. Донедавно се мислело дека тоа
ќе остане вечен недостаток на Земјината историја, и еден од големите историчари
на Земјата, Валтер, годината 1908. го резигнирал и го пишел ова: ‘Ќе мораме, иако
со тешко срце, да ја напуштиме надежта геолошките настани да ги посврстиме по
годините, вековите и милионите години’.
Но науката не се задоволила со таквата резигнација, веќе пристапила на решение на проблемот на календарот на Земјината минатост. Задача на ова предавање
покажало како во тој правец можат да се искористат тековините на Небеската
механика...’
(1924. г. од пристапното предавање СКА)
Во книгата ‘Скриена историја на човечката раса’ (‘The Hidden History of the
Human Race’, Michael A.Cremoa и Richard Thompson, 1994) авторите наведуваат
мноштво примери за постоење на човечката раса и древните цивилизации пред повеќе милиони години.
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Тилак смета дека староста и автентичност на аријевската, индоевропската
цивилизација покажува мноштво митски, религиозни и космогонски мотиви кои се
јавуваат во разни варијанти во разни цивилизации од европската антика, грчка, египетска и блискоисточна цивилизација. Тие се сметани за постари од аријевската,
ама поновите истражувања го покажува спротивното. На пример, најдревниот, планетарни мит за потопот во разни локални верзии, вклучувајќи ја и библискиот за
Ное, всушност е легенда за Ману од ведската книжевност. Тилак покажал на повеќе примери дека еден заеднички митски елемент ја претставува потка на главната
приказна која се јавува во доцни и локални варијанти. Сличност укажува на заеднички извор и традиција.14
Макс Милер докажува дека има многу подударни мотиви и имиња во Илијада и Одисеја со Ведите, што некои евроцентрични автори ги навело на заклучок
дека Рамајана е плагијат на Хомера ! Тилак покажува обратно- дека Хомер и Валмики (редактор на Римјаните) припаѓаат на истата традиција, а очигледно предност
им дава на ведските извори, постари од Илијада и Одисеја. Словенските истражувачи покажале дека Илијада и Одисеја припаѓаат на ведската, аријевската традиција и тоа на нејзиниот европски, прасловенски огранок.
Тилаковата книга ‘Арктичка Прадомовина на Веда’ (Книжевне Новине, Београд 1987.), нажалост немала одговорувачки одек меѓу нашите научници, а ни во
јавноста. Во оваа книга Тилак ги изложува резултатите на своите истражувања за
постојбината на аријевската цивилиација и пружа мноштво докази за својата теза
дека тое се поларните евроазиски области на Северниот Леден океан и Сибир. Пример описот на светата планина Меру од Махабхарате, со шестмесечните ноќи и денови, призори на зората или свитањето кои кружат околу хоризонтот, или фигурата
на богот Индра која го носи небото на врвот на јарболот и ги вртат како точак, не
можат да се објаснат другчие отколку поларните искуства. Да се присетиме дека
тој древен аријски мотив се најдува на дупљалски колици, што е еден од примерите
кои упатува на аријско потекло на словенско-балканска цивилизација. Во древните
словенски митови и легенди се сочувани траги од многу постари, се покажало, ведски заеднички извори. Посебно е интересна теза дека тие области во меѓуледеното
доба биле климатски идеални за човечка делатност. На крајот на леденото доба
(околу 10. милениум п.н.е.) дошло до поместување од древната постојбина на Аријевците- Аратија према Југ и Запад, каде подоцна и настанале првите ведски текстови.Оваа смела теза за промена на климата на Север на Европа и околу Арктикот,
поместување на ледениот покривач, стопување и пораст на новото на морето за преку 100 м, го потврдува теоријата на осунчување на Милутин Миланковиќ. Во областите на денешниот плиток континентален прибрегски појас (шелф), на север на
Евроазија, која во претпотопскиот период било копно со идеална клима и вегатација, се најдувала древната аријевска постојбина. Врската измеѓу леденото доба и потопот во ведските текстови е мошне присатно. За таа древност Милутин Миланковиќ кажува: ‘...вековите ги уништуваат и бришат трагите што годишните доба оставаат на површината на Земјата. Промените на годишните доби се краткотрајни да
би оставиле траги кои би преживеале стотини векови. Затоа се наметнува прашање
дали нема движењето на нашата Земја, освен годините, уште какви други промени
кои поради своите големини би оставиле траги на лице Земјино. Ова прашање било
14
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поставено веќе пред осумдесет години, во обратен смисол. Тогаш веќе било неспорно докажано дека климата на нашата Земја во минатото осетно се менувала и дека
тие климатски промени нашле најјако изразување во такавиканите ледени доби, кога глечерите и снежните полјани ги покривале големите делови на Европа и Северна Америка неколку пати да би се повлекле према север и во планинските висини
и поново се спуштиле кон југ во долините. Во тоа доба направени се први покушаји
тие појави да се објаснат со астрономските узроци. Но сите тие покушувања на тој
пат да се објаснат климатските промени останале така безуспешни да годината големиот виенски климатолог Хан сите заедно ги отфрлил, изјавувајќи дека од астрономско гледиште може да се заклучи пред што на констатноста на Земјината
клима отколку на нејзината варијабилност.
Судот Ханов бил само напола точен. Тој имал право што ги отфрлил сите
дотогашни астрономски теории на леденото доба, ама неговиот општ суд дека со
помош на астрономијата тие доби не можат, ни по своја суштина, да се растолкуваат и дека астрономијата захтева непроменливост на Земјината клима, бил погрешен. Споменатите теории не можеле ништо да докажат поради тоа што не воделе доволно сметка за сите астрономски чинители кои влијаат на текот на појавата. Затоа
во својата расправа ‘За прашање на астрономските теории на леденото доба’, објавена годината 1914. во ‘Рад’ на Југословенската академија, укажав на потреба цело тоа прашање посовесно и посвестрано стручно проучи и му посветив седум години научна работа. Колку тоа прашање е замашно, сведочи тоа дека неговата математичка теорија, поставена на така широка база можела да се примени и на испитување на климатите и на други планети, обфатило засебно научно дело: ‘Математичка теорија на топлотните појави предизвикани од сончевите зраци’.
Но со тоа мое дело не било сé направено, веќе извршена тек прва половина
работа. Испитување на климатите на Земјината минатост изискува соработка на две
разни научни дисциплини, астрономија и геологија. Астромот има, тргнувајќи од
неоспорните чинители и неминовни закони на небеската механика, со егзактен јазик на математика да ги општи вековните, ‘секуларни’, промени на распоредот на
сончевата топлота на површина на нашата Земја, те. оние главни фактори кои ги
создаваат температурните појави на Земјината површина, а геологот резултатите на
тие пресметки да ги спореди со документите на Земјината историја. Тие документи
астрономот не умее да ги чита. Овој случај е ист како и оној со датирање на историските настани со помош на помрачување на Сонцето или Месецот. Астрономот е во состојба да ги пресмета датумите на сите помрачувања кои се случиле за време на историското доба, ама само историчарот е во состојба податоците на астрономијата да ги спореди со документите на историјата и датумите на астрономијата
да ги поврзи за историските настани. Па како што Ополцер во својот ‘Канон’ ги ограничил своите пресметувања, оставајќи им ја на историчарите практичната примена со своите пресметки, така и јас во својот труд се чував да не ја пречекорам
областа на егзактната наука. Затоа, како што реков, направил половина работа, чекајќи историчарите на земјата да продолжат’.
‘Историчарите на земјата’, геолозите, повеќеструко ги оправдале Миланковиќевите очекувања, што не би можело да се речи за ‘учителката на животот’ која
самоуверено се држела на своето германско-норманско самољубење. Но, да се вратиме на изворите.
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Меѓу доказите за северно, хиперборејско, арктичко потекло на сите ограноци на Аријевците, Тилак посебно ја користел Авеста, иранска, Заратустрина близнакиња на индуските Веди. Во две поглавја (Fargarda) Vendidada, книга на законите на Маздијанците, се најдува прецизен опис на селидбата на азиската група Аријевци од поларните северноазиски области кон југ, односно Средна Азија како нова
постојбина. Многу автори се бавеле со тој текст и му давале разни интерпретации,
а Тилак дал уверлива верзија на толкување на тој список од 16 област-земји. Слични описи на селидба на европскиот аријевски огранок после раздвојување од централното Седморечие према Европа, Индија и Иран.
Аријевската Рајска земја (Аријана Ваејо) никој пред Тилак не ја поврзал со
Арктикот. Сеќавањето на древната прапостојбина на Аријевците, откаде ги истерала катастрофата на леденото доба, добила тек 100 година после Тилаковата своја
полна потврда. Најдревниот документ во човечкото паметење говори за големата
човечка катастрофа, која се случила на север на Евроазија. Тек после најновите откритија на атлантологот (V.Ščerbakov- ‘Atlantida I Prasloveni’ во издание Пешиќ и
синови) постанало познато дека заправо во тоа време се случила планетарна катастрофа, со што смисолот на таа порака постанал сфатлив. По Тилак, крајна точка на
селидбата на индускиот аријевски огранок, била долината Инда, реката Раса е Инд.
Најголем број места и области од списокот од Авеста го пратат правецот на селидба на иранскиот аријевски огранок и се најдува во денешниот Иран, Афганистан,
во древна Бактрија (Херат, Кабул, Кандахар и др), Узбекистан (Самарканд).
‘Тројановата стаза’ на селидбата на европскиот, прасловенскиот аријевски
огранок после раздвојување во централноазиското Седморечие имале западен правец, од јужноуралските степи према европските пространства кои се ослободувале
од од мразот.
Тој мотив на аријевскиот рај и река Ра, Седморечието, Рајската планина
Алатир на кој е посаден Рајски врт, се поновува во древните текстови на сите три
ограноци на Аријевците, према Велес книга и во прасловенската митологија. Реката Ра го дели небескиот од земјскиот свет. Ра се појавува подоцна во словенската
митологија како име на богот сонце, име на реката Волга (по Велес книга). Бидејќи
аријевскиот култ на богот сонце Ра ја поврзува ведската словенска со египетската
митологија, тоа некои автори ги упатувало кон заедничкиот извор- Атлантида. После Тилак, тоа повеќе упатува на арктичка прадомовина на Веда-на Арктид. Трагови на аријевската селидба на тројанските стази према Европа, богато ја потврдува
археологијата. („ведската словенска со египетската митологија“, Р.И.)
Тилаковото толкување Ра-Рас како име донесено од арктичката, аријевската
прапостојбина може да биде поттикнувачко и за нашите истражувачи. Оти, тој назив нарочито се очувал кај европските Аријвци, Прасловени широко Европа- назив
за Етрурците е Раси, Расени, Рашани., многу реки во словенските области широко
Европа е исто име Рас, Рашка и сл, што говори за заедничкото аријевско потекло не
само на боговите, туку и називите на места кои се поновуваат во новите постојбини, на новите овоплотении. Драгош Калајиќ во извонредниот предговор на Тилаковата книга кажува: ‘Титанскиот терет на резултатите на Тилаковото дело заправо
потира и ја сохранува постоечката историја, изискува нова учителка на животот
потполно другчиј ков и учење’. (Сé овде што се говори, објаснува, Белците биле само еден ист народ, раса=народ, со еден ист јазик, со една иста митологија..., Р.И)
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Академската наука занемела пред појавата на Тилаковата теорија за Ведите,
индологијата воглавно цел век после тоа молчи. Критичарите на Тилаковата теорија (како и Салинасовите) сметаат дека на неговото дело му недостасуваат материјални, археолошки докази. Вистината заправо е обратна. Древната евромедитеранска и евроазиска култура, вклучувајќи ја Винча, доведени се во врска со грчките,
египетските и блиско-источните култури кои, наводно, временски претходеле. Видовме дека и културите на Древна Америка и се припишува европско-античко, египетско и слично потекло. Американскиот автор Колин Ренфрју (Renfrew) за тој метод кажува: ‘Револуцијата во хронологијата покажува дека мегалитските гробници
на Европа и металургијата на Балканот се постари од претпоставените медитерански прототипови’. Исто така, говорејќи за винчанските фигури, не знаејќи уште за
скулптурите на Лепенскиот Вир, тој кажува дека ’атрактивните мали скулптури на
Балканот за милениум се постари од претпоставените егејски прототипови’ и ‘мегалитските споменици’ по Европа не се дело на ‘егејските неимари’ (Colin Renfrew>
Carbon 14 an the prehistory of Europe’, San Francisco 1972)“.
Се говори за Ведите. Тие дошле во Индија, чиј јазик бил санскритски, тн.
словенски. Говедото било животно на Белци, но не Индијци. Тоа било/е Зебу=Зевс,
со бригиско дативно у. До денес во Индија говедото останало свето, како што било
и во Бригија, Бик=Зевс. Александар Донски, „Уделот на Македонците во светската
цивилизација“, 2001/2002, на стр. 12, вели: „Она што...Хамонд...Понатаму, на древно-македонскиот јазик избилство на вода, т.е. води, отприлика се изговара како ‘веди’. Грчкиот археолог Алики Стујанаки во периодично списание Едесаика хроника
(Воден, мај-август, 1972) пишува дека македонскиот град Воден, што Грците го
викаат Edessa,15 отпрвин бил бригиски град и дека старото име на овој град бил Bedy (Vedy), што Македонците ја почитуваат водата (изворите и реките). Тоа свое божество го нарекуваат Vedy (Ѓорѓи Поп-Атанасов: ‘Библијата за Македонија и Македонците’...стр.. 57)...“. (Бригиска врска, а во Ганда и бригиска писменост16, Р.И.)
А.Донски, на стр. 73, цитира: „Лавот е увезен елемент во индиската уметност...(Ranajit Pal: ‘The Altar of Alexander now standing at Delhi’...)“.
Лавот бил симбол во Солунско. Херодот се чудел, како било можно тој да
биде таму како домашно животно. Тој истото го забележал и за Пеонија (Мариово).
Олга Луковиќ- Пјановиќ во „Срби...народ најстарији“, 1990 година, пиши:
„Живанчевиќ понатаму продолжува,дека во овие истражувања се вмешале и
антрополози. Така Retzius Andres ги делел белите луѓе по обликот на главата на доликоцевални (или доликохефални, т.е. ‘долгоглав’, оној, на кого главата е отприлика за четвртина подолга од ширината) и брахицефални(или брахикефален, одн.
‘краткоглав’, или чија ширина на черепот е 4/5 од должината). По него- Словените
поново се нашле меѓу Монголите...Па ипак, решението не било најдено. Тогаш се
отпочнало да се расправа за тоа, каде Аријците живееле...Претпоставката, дека нивнта постојбина е во Јужна Русија, е одфрлена поради неподудараност на флората;
во Јужна Русија, имено, не успева се она, за што постојат називи во праиндоевропски. Према вторта претпоставка, првобитниот аријански завичај, би се најдувал во
Индија, или пак во Централна Азија. Индија е земена во обѕир особено затоа, што
15

Едеса=едес=одес=одеш: в + одеш = водеш=водес=водест: за Горноречани водата оди,а Долно иди.
Будизмот стигнал и во Ганда-г анда, а каде се пишело на гранчиња од бреза, прикажано на филм
Евро-азија...на МРТ, на ден 19.03.2009. Исто така, бригиска писменост имало и кај Келтите=Галите.
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во денешниот хиндуски јазик се задржале мошне стари јазични особини. Но тоа
гледиште, тврди Живанчевиќ, со обѕир на флората и фауната, е отфрлено“.
„Со обѕир на флората и фауната на Аријците, нивна првобитен завичај се
најдувал во северниот дел на денешното Балканско Полуострово, на територијата
на денешна Унгарија (која, како се знае од историјата воопшто ни постоела сé до
едно релативно доцно време по Христовото родување)...“.
Бидејќи Дунав бил гранично подрачје на северно диви животни и јужно домашни животни со крвна група А на Белци, постара од 15.000 г.п.н.е., тоа одпаѓа. И
таа е вегетеријанска крвна група за житарици и легуминози,кои се пренесени преку
Дунав на север. Затоа и таа веројатност не важи. Северно од Дунав е темната пчела
како темните Монголи, а на југ светлата пчела како Белците.
Херодот не познавал населби во Подунавјето, за кои говорат европските и
српските автори. Па сé тоа било затрпано. Исто така, и Прокопиј него не го познавал. Сé тоа така останало сé додека во него не биле откриени населби.
Е најбитно што Херодот и царот Хадријан (2 век н.е.) пишеле за Скитска земја, со јака зима со траење осум месеци, со мразот од ненаселените предели...
Белците опстојувале во леденото доба во Левантот, налеан со морска вода.
Тој бил меѓу трите стари континенти, Медитеран=меди (меѓи) теран,меѓа која тера,
потерува, опстојувала белата раса.Тоа било леденото доба од 1.000.000-500.000 год.
Наспроти Белците, Монголите само со првобитната крвна група 0 биле само
ловци и рибари. Токму затоа тие живееле Источна Азија, од каде 13.000 г.п.н.е се
префрлиле во северна Америка, а 8.000 г.п.н.е. стигнале во Јужна Америка. Тие дошле во допир со Белците и нивните домашни животни (говедо, свиња...). Кај Монголите се создала крвна група В за месојадци. Тоа било илјада години подоцна, кога Белците во Средна Азија, што важи и за во Јапонија, стигнале пред Монголите.
Во Средна Азија биле пронајдени мумии на Белци и нивни градежи..., што
важи населба на јапонските простори. Со себе носеле житарици, легуминози... Тие
имале крвна група А: Јапонците се со 40%. Пак, Мумиите биле кавказки тип...
Белците стигнале во Виетнам со зурлата..., бригиска денес кинеска кратка
јака. Го однеле бригиското дативно у во Индија (Зебу), Кина (Бату кан) и Јапонија
(аину). Следи тие кај Индијците, Кинезите...дури во Јапонија да внесат свои поими:
имиња, презимиња..., дури писменоста...Следи тоа останало нивно наследство.
БРИГИТЕ=БРЗЈАЦИТЕ НИЗ СВЕТОТ
Белците со свои домашни животни (говедо, свиња, коњ...) се ширеле на монголските простори, каде се одгледувало коноп, црн чај, свилена буба итн. Бидејќи
Индијанците во Америка до 15 век н.е. не го познавале коњот, тој никогаш пред тоа
не бил монголски. Томе Чукалка,17 пиши: „Појавата на нови средства за војувањеколицата влечена од коњи го трансформира начинот на војувањето и предизвика
хаос. Со опитомувањето на коњот беше воведен во шумските региони на северна и
западна Европа, а на крајот на 3-иот милениум коњот беше обично домашно животно од Франција и Туркестан.18 Во пораните времиња, коњот се употребуваше за јадење и забава (за лов) и млекото од кобилите, потоа за носење на товар. Коњот и
17
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Битолчанец Томе Чукалка, „Македонија-Кралски династии од стариот свет“, 2003, Битола, стр. 96.
Домашни животни имало во Средоземниот Базен, кој сé до 4.000 г.п.н.е. станал Средоземно Море.
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магарето беше користен на Блискиот Исток за време на 3-иот милениум, а кон крајот на 3-иот милениум јавањето на коњот било општ феномен. Има докази во Украна дека уздата била употребувана во 4-иот милениум. Уздата при јавањето не е баш
непотребна, но за влечење таа е битна. Во 3-иот милениум колата не беше тип која
би можело ефективно да се влечи од коњот или другите од родот негов.
Според Пигот, најрани коли со тркала биле изградени околу 3000 г.п.н.е.
Тие биле тешки и чврсти. Тркалата или биле полни или составени од 3 диска. Такви
коли тежеле околу 500 кг.; колицата со 2 тркала неколку стотини фунти; за тежок
товар со јарем бил волот со брзина 3 км/час. За таквата неефикасност беше виновен
стариот метод на запрега. А модерната запрега во западна Европа не се појавувала
до доцните средни векови. Сé до пронаоѓањето на лесни коли коњот беше како маргинално средство за влечење. Во 3-тиот милениум во Месопотамија магарето се
употребувало за влечење на коли со 4 и 2 тркала. Низ цела централна и северна
Евро-Азија коли со тешки тркала најдени се во гробовите од 4-тиот милениум. Во
централна Македонија најдени се коски во 3-тиот милениум (село ново Вардаровци), коњот можда бил употребуван за јавање. На крајот од 3-тиот милениум, бројот
на припитомени коњи во централна Европа значајно се наголемил. Има докази на
крајот од 3-тиот милениум, народот од Триполија културата, во шумите и степите
околу Днјестар долината, се свртеле од земјоделие со мотика на одгледување стока
(на отворени степи). Има исто така докази во гробовните на јужна Русија (Украина)- културата на дрвени гробови, раширени на отворени степи меѓу Днјепар и Дон
и сé до Касписко езеро; каде мала интезивност на одгледување на коњи се случило
во 2-иот милениум.
За улогата на коњот во ран 2-милениум, во централна и западна Анадолија е
непозната (несигурна) но дека коњот тука се воведувал.
Во средна бронзена епоха, масивни наслаги на коски од коњ најдени се во
Троја околу 1900 г.п.н.- што упатува на заклучокот дека коњот служел за јадење...
јавање и влечење. Најмногу коњот бил ценет за јадење во Европа, Евро-Азиските
степи и Троја, тоа е валидна генерализација дека во Плодниот Полумесец регион
(Фертил крешцент) беше важен само за исхрана.
Сумерите го нарекувале коњот Анше кур- магарето од планината. А во Сумерските записи коњот бил забележан како Анше зизи-брзо магаре. На крајот од 3иот милениум и почетокот на 2-иот милениум, коњот бил ценет за јавање на нестрашиви јавачи. Јавањето на коњ било тешко и опасно; во почетокот на 2-иот милениум беше пронајдено поарен начин за користење коњската брзина- колицата со
2 тркала, па оттогаш коњот во Месопотамија и Блискиот Исток беше за влечење а
не за храна.Коњите така постанале важни за цивилизираниот свет, за користење нивната брзина при влечење, нарочите за лесните колици. Одпрво не биле користени
во војните, туку како престижна (угледна) кола за кралеви и дворјани.(Без коњ,Р.И)
Единствениот тип на колици беше употребуван од Балканот до Индија. Египтјаните од Новото кралство створија една империја со нивните колици,битката кај
Медигаго во 1468 г и кај Кадеш во 1286 г беше битно битка со колици.
Кај Медиго Тутмос III се возел на златна колица. Во почетокот на 13-иот век
Рамзес II се гордееше ноќе со својата побожност отколку со војничките вештини,
но во доцната бронзена епоха кралот е битно зафатен со противниците на кралството.
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Коњот станал важен после 2000 г.п.н.е. Рано во 2-иот милениум почнале да
се појавуваат колици со спици на тркалата (оти диск тркалата биле многу тешки) во
Европа и Блискиот исток,а тркалата со спици (лесни сега) беа историска иновација.
Од Кападокија и Чагар Базар (северно источна Сирија) имаме најрани слики (описи) на тркала со спици (на печати 19 в). Има податоци дека колицата е употребувана во борба во Египет околу 1650 г (ископување кај Тел Ел Ајул- стара Газа). Сер
Флиндрес Истрик пронашол бронзени узди-бит кој го индетификувал со периодот
на Хиксите 17 в. Многу историчари мислат дека коњот со колицата во Египет е донесен од периодот на Хиксите во 1650-1600 г. Со тоа тие воспоставиле контрола на
најголемиот дел на Египет (Втора катарка-слап). Хиксите имале колици кога ги избркале од Египет во 1550 г.п.н.е.
Лесната колица постоела неколку века пред 1650 г, а е можно неколку Анадолски кралеви колицата да ја употребувале дури од 1800 г.п.н.е. Битно прашање е
употребата на колицата во тактиката при војувањето, која небила употребувана во
таа смисла до 17 в.п.н.е.
Возможно е да Хатусилис I, Аноритски и Хуритските принчеви кои го наметнале нивниот, т.е. режимот на Хиксите врз Египет, биле главни одговорни за привлекување внимание за можноста на војување со колици“.
Се говори дека коњот бил за исхрана во Месопотамија,Арапски Полуостров,
а и Египет, што важело и за Азија во Троја..., Евро-Азиските степи и Европа. Со ова
се потврдува, коњот не бил од тие простори, туку само од Бригија. Таму тој бил
свето животно Посејдон. Токму затоа тој не се јадел. До денес во Индија останала
традицијата говедото да е свето животно,Зебу=Зевс,од него не се јаде месо и млеко.
Јадење на говедско месо и млеко Бригите го превзеле од Монголите (Скитите=Готите), но до денес тие не јадат коњско млеко и месо. Ова се потврдува и со доказот,
секаде каде што стигнале Готите низ Европа се јаде коњско месо,но уште не млеко.
До денес Европјаните го користат недопечен крвав татарскиотбифстек, колбаси крвавици итн., а за Белците (Бригите...) и нивните традиции крвта не била/е чиста.
Се истакна дека во Анадолија во 2-милениум коњот не бил познат, а него
Бригите го однеле во Мала Азија, каде ги создале Анадолија и Ерменија. Следи коњот Бригите(Хиските)во Египет го вовеле во 1650-1600 г.Се ова говори, Белците во
централна Азија стигнале преку Кавказјето. Па се вели, Белците биле кавказки тип.
Значи, Белците ги влечеле колите со волови. Следи кастрирањето на бикови
било стара метода.19Коњот во Европа бил балкански,а за влечење на модерна запрега се појавило дури во „доцните средни векови“.Тоа било со европскиот тежок коњ.
Наспроти нив, во Месопотамија, Арапскиот Полуостров и Египет било битно магарето. Следи на тие простори Бригите го донеле своето коњ. Биле познати Хиксите
кои владееле се Египет. Бидејќи тие биле коњари и говедари, тие не биле од тие простори, никако Монголи. Монголите коњот со колици почнале да го употребуваат
во поново време. Следи на просторите на Скитите, во Украина и Русија, земјоделското производство на житарици и легуминози било пренесено од југот, што важело и за домашни животни. Тоа се потврдува и со воведување „одгледување стока“: Скитите (Моногли) биле само ловци и рибари. Владетелите на Скитите=Готите
=Татарите... биле закопувани со своите коњи. Ова било забележано и низ Европа.
Стоеше: „Биле познати Хиксите кои владееле се Египет“. А тие биле Бриги.
19

Кастрирање е нов метод, кастри=сечи, крвен начин. Тогаш било чукање, штроење, виење: Виен-а.
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А тоа продолжило и со тн. „поморски народи“, всушност поморски наредби.
Тие до денес важат во Далмација... Е.Цангер,20 на стр.28 „поморските народи“ вели
како „Викинзи на бронзено време“, а на стр.176 тој го претставува Сердот, серд=серд=серт, со рогови на бригиското говедо. Значи, Бригите биле присутни во Египет.
Љубомир Кљакиќ, на стр. 74, пиши: „Ако ја следиме анализата, ‘извор на
долатинското име на вечниот град, кој имал свое тајно име’, се најдува во матичната ‘индоевропска’ и протословенска област, значи на Балканот, во просторот на
древната цивилизација Винча. Занимливо е дека во истата област, исто така меѓу
балканските Пелести, се најдува и коренот Палестина. ‘Палестаи, кои седеле во
Епир, го дале, како што е познато името Палестина, каде се јавуваат под името Пилистим или Прст, према мисирските споменици...Овие Пеласти тргнале од Епир,
преку Пелопонез и Крит према феничкото приморје’.
Заради античката традиција, по која трубата ја пронашле Пелестите, не можел да се избегне заклучокот дека во трагањето за исходиште на тој поим треба да
се упатите на Балканот, ‘откаде доаѓа Дионисовиот култ’, и навистина, овде е потврдено роднинска идентичност измеѓу етрурскиот термин суплу од постарото сопело, ‘со нашиот термин, забележан кај Вук, соплика (во ц : г.) големи свирала’ “.
Бидејќи Епир бил бригиски, а според Мартин Барлети (16 век), Епир бил во
Македонија, а оваа ја сочинувале многу земји..., се потврдува, Хиксите биле Бриги.
Томе Чукалка, на стр. 120, вели: „Ископувањето на јужниот Балкан иницирани се од поранешниот трговец на оружје, а подоцна археолог Шлиман. Тој вршел
ископувања кај локацијата денес позната како Микена, каде во една тврдина (Микена) открил повеќе гробови со богата содржина кои индицираат една висока развиена култура.
Коските најдени во гробовите јами (раки) покажуваат дека луѓето закопани
во ними биле големи луѓе (по раст), високи и широки од колку типичните луѓе за
тој регион. (Dikinson: ‘The shaft graves and Mycenean Origins’, 1973). Луѓето исто така биле кочијаши (управувачи на коли). Ова е еден стар факт од кога Шлиман ги
открил гробовите. Она што постана јасно неодамна е дека овие кочијаши закопани
во Микена биле меѓу првите од нивниот занает. Со откривањето на кружниот гроб
‘б’ во 1951 г. (материјалот публикуван во 1973 г.) постана јасно дека луѓето закопани во гробовите биле со животна доба принчевите во првиот гроб јама, што Хатусилис управувал во Хати и кога ефективната колица за војување започнала. Според Дикинсон, повеќето од закопаните во кружниот ‘б’ гроб изгледа дека припаѓале на 16-иот век, секако ни многу малце (и тоа најслабо) датирајќи некои кон крајот
на 17 век.
Колиците во кои што кочијашите на Микена се радувале, биле истиот вид
што го поплавил тогашниот свет од Египет до Индија, во почетокот на доцниот период на Брозената епоха, па веројатно такви можат да бидат и тие во јужниот Балкан,кој бил завземен од кочијашките освојувачи околу 1600 г.п.н.е., што според Вилијам Вајат е година кога историјата на јужниот Балкан започнала. Сведоштвото за
лордовите во Микена доваѓа од добро познатата стела која стои кај кружните гробови. Секоја стела (надгробен споменик од камен) означува единствен закон. Точно
не е познато за 11 стели најдени од Шлиман каде биле оригинално лоцирани; но
повеќето од тие за нас важни се од гробот ‘5’. Договорените (внамавајте !) дати за
20
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гробовите од кружниот гроб ‘А’ се поставуваат низ 16-иот век и некој во 15-иот в.
п.н.е. Fritz Schachermeyer ‘Streitwagen’- неговата теза- претпоставува дека колицата
во јужниот Балкан била неколку векови и научиле за неа, бидејќи некои од ними
биле во Египет да учествуваат во Египетскиот револт против Хиксите(Бригите,Р.И)
Фигурите на најдените стели се груби и примитивни и тешко за идентификација, но може да се види траги од колици. Стелите не се единствен доказ за кочијаштвото во крушниот гроб ‘А’. На еден златен прстен најден во гробот јама 4, на
кој е изгравирана колица, влечена од коњи во галоп. Во колицата има двајца од кој
едниот е стрелец со својата стрела вперена во елен. Исто така најдени се и коскени
узди. Коскените узди најдени во гробот 4 одговараат на серијата коскени узди најдени од Унгарија до Урал и имаат бронзен каршилук во могилите (хумките-ридчињата) кај Лхашен во северна Ерменија. Дека во Егејот колицата се појавила широко во замислата на уметниците на 16-иот и 15-иот век, покажано од резачката
уметност. На друго место е најден печат со вгравирана колица влечена од лавови
(Казарна). Колицата со коњи се појавува и на фризовите од зградите.
Едно богатство на друг археолошки доказ, собрани во книгата на Crouwel,
како централно место завземаше колицата во заедница на Микена.
Воената важност на колицата во доцниот ‘Хеленик’ егејски период е установено над сé со линераното ‘Б’ плочици, написите кај Кносос и Пилос итн. Поред сé
кажано, не се знае зашто била употребувана колицата. Меѓу специјалистите овој
проблем е контраверзен. Добро обавестени учени исто така периодично продолжиле дека во јужниот Балкан колицата беше мошне едно средство за пренесување,
точно како што Хомер го опишува тоа, употребувана за транспорт на копјашите према и од битките. (J.K. Anderson ‘Homeric, British and Cyrenaic chariotes’ m, 1965 г.).
Оваа хипотеза може да се содржи делимична вистина. Тоа може да биде многу добро кон крајот на 2-иот милениум, во кое време нови начини на борба биле употребени со колиците. Колицата беше нешто повеќе од една престижна колица (за
углед), во која кралот можел да се вози до и назад од битките.
Првите кочијаши во Микена биле очевидно управувачи на значајна држава.
Најјасен идекс на нивната положба и власт во 16-иот век, пред палатите да бидат
изградени во Микена или Тиринс, е огромното богатство во содржините на гробовите јами (shaft graves).Најраните од овие гробови имало малку поред скелетите
на многу крупни луѓе. Од средината на 16-иот век меѓутоа кочијашите уживаја едно такво сјајно богатство, да мора да се замисли за ними, дека биле господари на
голема област во која што било многу производствени занаети. Емили Вермел направила попис за содржината на еден едиствен гроб 4- најбогат од сите гробови со
содржини. Тој содржел скелети од 3 луѓе и 2 жени и повеќе од 400 поклони (дарови) за умрените. Во него биле 3 златни маски, 2 златни круни, 8 златни дијадеми
или траки за на главата, 27 мечеви, и 16 повеќе рачки за меч од слонова коска, злато, алабастер и дрво, најмалку 5 ками (бодежи) и 6 повеќе рачки, 16 ножеви, ‘5 бричеви’, 5 златни вазни, 10-11 сребрени вази, 22 бронзени вази, 3 златни вази, 10-11
сребрени вази, 22 бронзени вази, 3 алабастер вази, 2 фајанс вази, 8 глинени вази, 2
златни рита, 3 сребрени рита, 2 рита од нојски јајца, 2 гравирани златни прстени, 2
сребрени прстени, 3 златни рачни вази, една златна огрлица (ѓердан) со животински врски, еден златен и од слонова коска чешел, една голема сребрена фигура со 8
штита. Од загробните алишта на овие луѓе доваѓаат 683 гравирани дискови (плочи-
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ци) и разновидни со чекан изработени орнаменти, златни лисја изрезани во облик
на култот од зградите итн. Гледајќи само во перлите (бисерите), на пр. ние бележиме не само перли (зрнца) од аметист и др. драги камења, туку и 1200 парчина килибар. Таква беше содржината на гробот 4. Најпосле гробовите јами открија неспоредлив трезор во историјата на археологијата. Ние очигледно имаме работа овде со
управувачи чија земја што се управувала била широко и комплетна.
Наспроти големата сила и богат центар, Микена под династијата од гробовите јами, пред 1600 г.п.н.е., Микена небила вооште центар. Во средниот период на
Бронезното епоха беше населена, оти отпадоците на периодот биле најдени таму,
ма каква населба да била таму, таа била исцело незначајна. Во 1600 г. местото било
избрано да служи како еден центар тврдина. Изборот бил базиран на стратегиски
предности на местото- забележано од набљудувачите од Шлиман до денес. Тоа место ја имало прегледано равнината на Арг, како и патиштата од равницата до Истмус, на Коринт. Местото содржи фортификациски ѕидови, но мудроста на кочијашкиот избор е манифестирано во фактот за 400 г без погодно разликување на упаѓање, локација да нуди сигурност за управувачите на кралството Микена. Видот на
настани што се случиле во Агролид околу 1600 г.п.н.е. одговара потполно во категоријата на освојувачите, опишани погоре. Исто како кочијашите ги освоиле троновите и државите низ целиот исток тоа се случило и со Микена, и го положија на
ескплотација домородното население што го нашле таму. И ако околностите морале да варираат од земја до друга земја, остатоците од стилот биле очигледни слични, како кај освојувачите на северо-западна Индија од Аријците, на јужна Месопотамија од Каситите, на Египет од Хиксите, на Митани од Аријците и од многу мали
државички на Левантот од Аријците и Хуритските Мирјану. Сите освојувања се
случиле во неколку генерации по освојувањето на колицата за војување, околу средината на 17-иот век п.н.е., е демонстрација на нејзините можности од Хатусилис I
и од Хиксите кои го завезедоа Египет. Повремено се дискутирало и често било прифатено, дека првите кочијаши од гробовите јами биле домородци кои потекнувале
од Егејот уште од 1900 г.п.н.е. што претпоставува наивна форма. Латимер и Кроувел во своите дела ја исклучуваат оваа можност, и заклучиле дека лесната колица
за војување била позната во централна Анадолија и Сирија во почетокот на 18-иот
век п.н.е., а во јужниот Балкан нема археолошки докази за такво нешто. Во јужниот
Балкан немало шуми, нарочито тврдо дрво. Кроувел забележал дека употребата на
транспорт со тркала во јужниот Балкан беше релативно ограничен дури во модерни
времиња. Многу важно од сé е фактот дека (долго признат од специјалисти) колицата од доцниот X период се во битни паралели со тие на Блискиот Исток од 16-иот
век- преставува доказ дека коњот и за влечење на колица беше познат во Блискиот
исток мошне порано од тоа време. Шашемајер и Кроувел јасно рекле дека колите
употребени од принцовите од првиот гроб јама дошле во јужниот Балкан од Истокот. Начинот на нивното доваѓање е различно разбран. Така А.В.Пирсон и Фритц
Шашемајер сметаат дека луѓето од Егејот пошле да им помогнат на Египтјаните во
бркањето на Хиксите, и при тоа се запознале со колицата но не салам, па при истерувањето на Хиксите тие се вратиле дома и направиле кола со тркала, но за такви
незграпни коли не може да се завладува. Франк Стубингз поставил варијанта на
оваа анализа истакнувајќи дека средниот X период бил од мала вредност на Египтјаните како сојузници против Хиксите. Тезата на Стубингз е дека принцовите од
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гробовите јами биле Хикси, кои по нивното истерување од Египет во раниот 16 век,
нашле заклон погоден на јужниот Балкан. Двете тези влегуваат во тешкотии, бидејќи кочијашите од гробовите јами, морале да дојдат во јужниот Балкан неколку декади пред установувањето на 18-та династија во Египет.
Постојат разни тези за колицата во јужниот Балкан. Тука се тезите на Шашемајер, Парсон, Кроувел, Дикинсон и др. Меѓутоа е интересно да се нагласи, раскошните содржиниод гробот 4 во Микена, укажуваат дека таква развиена цивилизација на јужниот Балкан не постоела. Хиксите владеачи на Египет се избркани од
Египет во средината од 16-иот век (околу 1550). Хиксите биле господари на Египет
околу 100 г. Египет во времето и пред завладувањето од Хиксите беше развиена
цивилизација, богата. Оттука се заклучува дека Хиксите избркани од Египет нашле засолниште во јужниот Балкан и со ними си го донесле своето богатство и култура од Египет, што се манифестира во содржините на гробовите јами во Микена.
Постојат тези дека принцовите од гробовите јами биле од домородно население.
Домородното население биле помногубројните Пелазги кои имале своја висока култура во градежништвото-патиштата, канали и објекти. Оваа го потврдуваат старите писатели Херодот и др. Меѓутоа ако се земи објективно дека Пелазгите постоеле
и биле вредна популација и во земјоделството, тогаш сите теории и тези на Западњаците и не само тие треба да завршат на буниште. Во тезата на Вајат стои во јужниот Балкан не дошле освојувачи пред појавата на колицата за војување односно
пред тие да се запознале со колицата за војување.
Принцовите од гробовите јами припаѓаат на една интернационална елита.
Истото беше вистина за кочијашите што ги завзеле земјите од плодниот регион
(Фертил крешцент). Хурианските принцови на Левантот интересно имале ресни
врски меѓу себе на оддалеченост од стотици километри, разменувајќи не само пријатни поклони туку исто така ќерки и сестри за мажење. Слично и Каситската аристократија од јужна Месопотамија се држела меѓу себе со поклони, допишувања и
еден интерес за борци со колици, тоа било истотака истрајно во култивирањето на
лични и дипломатски врски со управувачите на земји така далеку како Египет. Хиксите управувачи на Египет, а на почетокот на 16-иот век изгледа дека биле во допир и со Крит, како со Месопотамија и Левантот. Во обемната документација за
Месопотамија во векот на Хамураби, нема помен на Египет. Управувачите на Митаните и империјалните кралеви на Хати, слично имале блиски и лични дипломатски врски со нивните племичи на други земји. Џемс Брестел погодно ја нарекол доцната Бронзена епоха-‘Првата интеренационална цивилизација’. Јан Бест со својата
теза стои во становиштето дека првите освојувачи на јужниот Балкан биле Хиксите
избркани од Египет од 18-стата династија на Египет. Има тези за населувањето на
јужниот Балкан кои од стојалиштето на Железната епоха зборуваат за Бронзената
епоха, што за секој случај е неприфатлово“.
Само Балканот, како „пуст“, бил населуван од Индоевропјани, кои биле мелези меѓу темни Индијци и бели Пелазги, па од Исток (Малоазијци кои биле Фриги
=Бриги),дури и Словени.Словените потекнале од Европа која била населена со Белци чии домашни животни биле само балкански, бригиски. Следи Европјаните како
домороци на ненаселениот континент,а без говедо и свиња можеле да ја имаат само
првобитната крвна група 0 за ловци и рибари, како Индијанците не изумреле преку
90% поради малата сипаница од чумата на говедото и грипот од грипот на свињата.
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Се кажа, од Египет до Индија бил бригискиот=брзјачкиот коњ со традиции.
Љубомир Кљакиќ, на стр. 75, пиши: „Во одделот ‘Сапе(и)ои, Имброс, Кимберос, Просапиа, Себар’, кој е и завршен дел на студијата Пеласто- Славика, Будимир воведува нови аргументи во прилог на својата анализа на етрурско-српските,
односно етрурско-словенските јазични врски. Аргументацијата и нејзиниот аналитички резултат овде се оснажени со реконструкцијата и идентификацијата на социјалната стратификација на древното балканско- анадолски и апенински заедници
во предхеленскиот период, со расправата за балканскоанадолските селидби во тоа
време, како со напомени за историјата на технологијата. На пример, ‘пронајдувањето на кола со тип на догрчки hamaxa, како што кажува Плиниј (n. h. VII, 56, 199),
према античката традиција припаѓа на фригиските Индоевропјани’. Фригијците
или Фрижаните се оној народ, како најстар го познаваат и признаваат Египтјаните,
како што нас ни соопштува Херодот. Тргнувајќи од својата постојбина во централните области на Балканскиот Полуостров, дел Фрижани го населил и Анадол. Тие
припаѓаат на бројното ‘протоиндоевропско’ и протословенско семејство на балканските Пеласти“. (Српските автори говорат за сé српско, а ништо македонско, Р.И.)
Значи,Бригите (Фригите) биле Белците кои дошле во Кина, Јапонија, Египет
..., а во Египет го донеле својот бригиски=брзјачки коњ и како Хикси тие владееле.
Томе Чукалка, на стр. 117, пиши: „Мошне двосмислено. Можда едино значење е доказот понуден од копмпаратист важен за индоевропските ритуали и митологијата. Индо-европеистите долго беа свесни за истакнатите сличности на Ведскиот ритуал, познат како Ашвамехда и раниот римски ритуал на Октомврискиот
коњ. Во двете заедно, една трка со двокоњски колици беше одржана годишно на
Богот на војната (За еден Македонски ритуал во кој коњите во оклоп биле жртвувани, како едно очистување, осветување, на армијата, види Полибис). Паралелни ритуали се така очигледни да многубројни Индо-европеисти заклучиле, дека едно заедничко лежи зад Ведската и Македонската- Римска традиција. (P.E.Dumont- ‘L
Asvedha’, 1927 г. ; E.Dumenzil: ‘Arhalc Roman Religion’- 1970 г). За археолошките
аргументи, види Mallory: ‘Ritual treatment of the horse in early Kurgaan tradition’ “.
Со наводот се потврдува, коњската традиција била македонско, поточно бригиска. Токму затоа коњот од Бригија бил однесен во Индија...Кина итн.
Бранко Вукушиќ, на стр. 83, истакнува: „...Останале траги за хиперборејската прадомовина и во грчко-римската традиција, митологија и религија. Хиперборејски Тул, кој во санскрит се именува зодијакалниот знак соѕвездие Вага, го најдуваме широко на евро-азиските ‘тројански стази’ на европските миграции. Рене Генон
за тоа кажува: ‘По кинеската традиција ѕвезданата Вага првобитно била соѕвездие
Голема Мечка’. Ова опазување е од големо значење оти ‘симболизмот кој се сврзува за Големата Мечка природно и на најтесен начин е врзан за симболизмот на Северниот Пол’ (Rene Guenon: ‘Le Roi de Mond’, 10, Paris 1927)“.
Бранко Вукушиќ, на стр. 109, пиши: „Во ведскиот календар има уште 12 божества во врска со Јупитер (Коло Дајбог), кој за 12 години го поминува својот циклус, во што е сличност на ведскиот со кинескиот календар, оти се смета дека до
тоа дошло во време на Богомир на Алтај. Кинеската култура во тоа време била во
допир со прасловенската“. (Само на Белци со тн.словенска митологија и јазик, Р.И.)
Како што во претходните книги пишев за Ведите како тн.Словени, со санскритски=тн.словенски јазик, пишев и за тн.словенска митологија кај Персијците
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(Кавендиш-Линг и др.), а и Египтјаните со тн.словенска митологија (Леже…). Ова
говори Белците биле еден народ со тн.словенски јазик. Бидејќи Белците стигнале
во Централна Азија и Јапонија еден милениум пред Монголите, сите простори северно од Дунав со Црно Море и Кавказ биле на Белците. На тие простори подоцна
дошле и Монголите, кои биле ловци и рибари, без домашни животни. Тие немале
градежи, туку живееле во свои монголски шатори.Истото го пренеле и во Америка.
СКИТИ БЕЛЦИ И МОНГОЛИ
Монголите биле населени во Источна Азија. Тие оттаму околу 13.000 г.п.н.
се преселиле во Северна Америка, а околу 8.000 г.п.н.е. достигнале во Јужна Америка. ДНК на Индијанците била блиска на онаа во Кореја. Бидејќи тогаш Монголите биле само со првобитната крвна група 0, тие биле само ловци и рибари. Следи
тие немале домашни животни, што важело и за коњот, кого Индијанците не го познавале сé додека тие него не го прифатиле од Европјаните.
Во Централна Азија пред Монголите стигнале Белците и тоа еден милениум.
Ова говори, до просторите на Монголите, до Источна Азија, стигнале Белците со
своето говедо, коњ, свиња, овца,21 коза...Од нив станале монголски коњ,свиња и овца. Поради говедото и свињата на Белците, а и поради самите Белци со својата првобитна крвна група 0 на ловци и рибари, што важи и крвната група А на вегетеријанци, постара преку 15.000 г.п.н., со потекло од Левантот, кај Монголите се создала крвната група В. Таа била месојадна како крвната група 0. Тие меѓусебно се
разликувале по хлородоводородната киселина: кај крвната група В таа недостасува.
Така Монголите од Источна Азија постепено се населувале и кон Запад и
стигнале во Европа. На Кавказ живееле Белци. Постепено Кавказ станувал монголски, што важело и за другите простори. Така Монголите стигнале до Балтикот, а во
новата ера дури до Иберискиот (Пиринејскиот) Полуостров, а Иберија со Албанија
...биле на Кавказ. Исто така, тие се префрлиле дури и во Африка.
Значи, пред Монголите во Централна Азија стигнале Белците со своите домашни животни, а тие се преселувале со волови, кои влечеле коли. чиј бил и коњот.
Бидејќи коњот постанал и монголски, а колицата влечена од коњ била во поново
време, Монголите на Запад со коњи не можеле масовно да се селат. Во прилог може да се наведе и крвната група АВ. Таа била „заедничка“ крв на Белци со крвна
група А и Монголи со крвна група В. За крвната група АВ во Европа е наводот на
Адамо-Витни: „Не постои доказ за постоење на оваа крвна група постара од 900
или 1000 години, кога имало западни миграции на источните народи. Крвната група АВ ретко се наоѓа во европските гробови пред 900 г.н.е. Испитувањата на ископини на предисториски гробницу во Унгарија покажуваат изразит недостаток на
оваа крвна група во лонгобардискиот период (4 до 7 век н.е.)“.
Ова говори, Монголите на Запад со својата крвна група В и мешањето со Белци со крвна група А било во новата ера и тоа кон крајот на првиот миленум. Иако
21

Овцата била со грубо руно, како муфлонот или каракачанката. Кога таа стигнала во индо-монголска Азија нејзиното руно станало пофино, со повеќе вијуги...Ова се случило и кај Црнците. Иако тие
имаат заедничко потекло со Индијците и Монголите пред да постојат континентите, кај нив косата
станала кадрава со вијуги, не замисливо за Индијците и Монголите. Со индо-азиската овца нашата
овца добила руно со повеќе вијуги. Тоа било во Милет 8 в.п.н.е. Пак, во Европа дури во новата ера...
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ваква била состојбата тие се прошириле на запад, веројатно, и затоа што повеќе се
множеле во однос на Белците. Следи објаснување со Белците, чии машки биле со
ретка коса и влакнесто телото. Ова било во спротивно на женските со густа коса и
безвлакнатост. А бидејќи женските се со повисоко ниво на естрогени, се потврдува
нивното влијане врз закосеноста. Истата состојба е кај Монголите мажи, кои се со
густа коса и безвлакнетост на телото. Следи Монголите имале повисока плодност
во однос на Белците.Како што кај маторици кај која доминира естрогенот се појавува канибализам, таа си ги јаде прасињата, Монголите се покрволочни од Белците.
Според Херодот, од разни побуди, населението од персиските простори, Мала Азија и Балканот се селело покрај северното Црноморие и многу понасевер. Ова
продолжило до новата ера, и во неа, по Јустинијан... и за време на Османовото Царство. Бидејќи денес во Украина и Русија се говори тн.словенски јазик, ништо персиско различно од тн.словенски јазик, а се говореше за Ведите со тн.словенска митологија, со санскритски=тн.словенски јазик, обичаи и традиции, јазикот на Белците бил само тн.словенски.Во прилог се наведуваат и Македонците во Пакистан, чии
сопруги биле Персијки..., тие денее говорат тн. словенски јазик. Исто така, во Русија, Украина, Подунавјето, Балканот со Македонија биле пронајдени исти знаци
со исто значење, што важело со Каменот во Розета во Египет од Бригите (Македонците) Птоломејците. Следи Белците имале и своја писменост. Белците биле високи,
бели и со светли коси, спротивно на Монголите.
Значи, Белците се селеле кон север од Црно Море и Кавказ. А оние кои биле
од постаро време, добиле мали носеви, како што биле и на Монголите. Исто така,
Монголие биле ниски, мали. Следи родот на Готите да биде Амал=а мал. За ова да
се потврди била свињата. Таа со Белците стигнала во Кина...Таа станала со кратко
тело, со црна боја, а нашата бела свиња шишка родувала прасиња со бело-црни пруги. Нејзината содржина на маст се зголемила. Тоа било неопходно заради лошите
климатски услови,гладување, маста има двојно повеќе енергија и при нејзиниот метаболизам од 1 кг се создава најповеќе (1040 гр.) вода, неопходност за пусти, степи.
Следи Белците преселени на просторите северно од Црно Море од времето
пред и по Херодот, што важи и до времето на Александар Македонски, да говорат
за допир на Скитите22 со Александар Македонски.
Според Харолд Ламб,23 стр. 50, Александар Македонски јавал силно со својот црн коњ Букефал на пат од дворецот во Пела преку градината кон Миеза. Кога
скокнал преку камениот ѕид ќе прегазел една непозната девојка златокоса вила. Кога градинарот ја прашал за името таа не одговорила на македонски. Олимпија се распрашала во робинскиот кварт за непознатата девојка со црвена коса па довела една Скитка,неодамна купена на делфинскиот пазар и била одредена да бере грозје во
лозјето. Таа ја одредила да се продаде во Теба.
Се наведе, дека сите Белци населени северно од Црно Море денес говорат
само тн.словенски, а скитскиот бил скитски=татарски. Бидејќи Скитката била Белка, од Белци, населени кај Готите=Татарите со својот бог Асен, кои биле распрчкани и малкубројни, Скитката не знаела да говори македонски. Тој бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски јазик.
22

Според Ератостенес, наведено од Страбо, Скитија била до Индиски Океан, тогаш крај на светот.
А и Херодот говори за Скити, со божества со различни имиња;ама и кај тн.Словени: Зевс со Перун...
23
Харолд Ламб, „Александар Македонски“, 1989, Култура- Скопје.
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Херодот пишел за Скити Белци со потекло од Балканот со Мала Азија.
Кирил Апостолов,24 на стр. 261, пиши: „Еден ден при мене во дворецот во
Мараканда пристигнаа пратеници на нај-дивите племиња на Скитите. Беа дваесет
на број високи, едри мажи со светли коси. Се држеа гордо, но искрено. Донесоа
многу, макар и скромни дарови. Пред да започнат да говорат, долго време испитувачки ме гледаа, можда би ме преценуваа дали славата одговара на ликот. Од нивно
име разговараше највозрасниот:
-Александар, дојдовме како пријатели и соседи. Научивме за твоите подвизи
и сила, кои ни се чинат неверојатни, пак тие победи толкави брзо безбројни народи
на Персија и Египет. Инаку не те познаваме нити тебе, нити другарите, нити вашите обичаи, нити земјите, откаде дојдовте. Но сега сме соседи. Дојдовме да те предупредиме да живееме во мир и да бидеме пријатели. Ние немаме злато и богатство.
Живееме скромно и сме верни кон пријателите и кон тие, кои не уважуваат. Не се
нужни договори или клетви, достатно е тоа, со кое тука ќе се разбереме помеѓу себе. Не ни е страв од тебе. Кога не преследуваат, бегаме брзо и надалеку. Ништо не
не обременува и не ни тежи. На грбот си го носиме целото имотство.25 Кога преследуваме, преследуваме толку брзо, колкушто бегаме. Во битките се биеме до победа, зашто не сакаме такви богатства и вешти. Нека бидеме пријатели. Пријателството меѓу равни подобро од робството и насилието. Не притеснува градот, кој тоа
го строиш до реката Танаис во нашите земји. Може и некое племе од нашите да се
согласат да ти се потчинат, но ние не сакаме да ни бидеш господар.
-Штом сте чуле за подвизите, требавте да сте слушнале и за тоа, како посредуваме со пријателите ?- одговорив бавно, за да може преведувачот да преведува точно и јасно. По нашите места има една стара легенда, дека основателот на
сите ваши племиња, чиешто име носите, Скит, е син на нашиот прародител Херакле од огнедишашта полужена-полузмија Ехидна. Тој бил помал брат на Агатирос и
на Гелон. Скит станал првиот предводител на племињата, след кога оптегнал лакот
и го опашал појасот, кои Херакле ви ги оставил во страната. (Скит-а=скит-а, Р.И.)
Скитите гледаа со нескриена одненадеж на познавањата на потеклото. Продолжив да им говорам: (Поимот Скити е само тн.словенски, никако тн.грчки, Р.И.)
-Јас сметам, дека ние имаме заеднички корен и не треба да врагуваме едни
среде други. Уште повеќе дека не сме дошле тука со коварни намери и не пројавуваме излишна жестокост и алчност. Нема град или народ, кој да не приел гостопримство и ние да сме се однесувале неблагодарно кон него. Напротив, ослободивме многу народи и ги вративме таквата слобода и обичаи. Не сме дошле тука, за
да ги завладееме вашите богатства, какви и да се тие. Ги уважуваме вашите обичаи
и традиции и сакаме да ги запазувате и уважувате нашите. Ние изградуваме една
световна држава, во која народите ќе бидат равноправни и секој народ, кој се опита
да се налага над други, ќе биде наказван. Ве уверувам, дека ќе живеете во мир и разбирателство, ќе тргуваме помеѓу себе и секој може да прима од други привички,
култура и знанија, какви му се сакаат и можат да му бидат во полза.

24

Кирил Апостолов,„Дневникот на Александър“,Птолемеѝ Египет,2001,Издателска къща
„Марица“.
25
Бидејќи тие биле пребегани Белци, тие немале домашни животни, ни имот..., живееле како Скити..
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-Нас не не интересира страната ви, вашите богатства и култура. Не не интересираат нити градовите, нити нивите ви. Сакаме да си живееме необеспокоени
од никого по нашите закони и обичаи.(Бугарски јазик различен од македонски,Р.И.)
-А зошто многу од вашите племиња тргнаа да војуваат среде мене на страна
на Персијците ?
-Ни кажаа, дека превземаш ли Персија, ќе стигнеш до нас и тогаш ќе сме сами среде тебе.
-Ето, преминаа и сега сте сами среде мене.
Скитите молчеа обркано.
-Нема да се справам да ги стројам градовите. Ќе сум пријател со сите ви
племиња, кои се вклучат во изградувањето на нашата држава. Сите останати ќе ги
преследавам до крај на земјата и, ако треба, и одовде него. Изберете си вие какви да
ни се однесувањата.
-Не не заплашвај, Александре. Многу не заплашувале, а се загубувале во земјите ни. Тие се големи и некои дури од нас не им ја достигнал границата на север.
Разговорот остана незавршен. И ние, и Скитите се разделивме пријателски,
но со подозрение. Такви одреди продолжија зорко да го обиколуваат одведниот брег и да набљудуваат. Тоа ме подразни силно. Не оставаше и след кога си тргнеме,
да го нахлујат зад грбот ни. Решив да ги нападнам и покорам. Никој не би успеал
да ги победи Скитите и ние требаше да бидеме први. Немаше да е првиот невозможен подвиг, кој ни го поставаше походот, така заповедав- подготовка за бој !
Построивме големи салови, на кои поставивме метателните машини, зошто
на отспротивниот брег не очекуваа скитските стрелци. При прикритие на копјата,
стрелите и дротиците започнавме да преминуваме на реката. Првите, стапиле на брегот, веднаш влеговме во бој. Скитите, уплашени од атакот, се качија на брзите си
коњи и побегнаа со сета сила. Без да запира да се подредат, коњицата ни препушти
да ги следиме. Ги гоневме до темно през ноќта, а во мракот на светлината на факли
ги разрушивме колибите и селата, кои ги сретнувавме по пат. Преследванието продолжи и следните дни. Не запириравме ниту за миг и не простувавме на никој догонет или сретнат на пат. По патот ги зедовме и сите стада, кои ги намерувавме.
Само коњето беа над 1800 на број.
Од цела Скитија се разнесе молбата, дека сме решиле да препускаме, доколку не оставам нити едно село цело, нити еден Скит жив. За уплашените противници сите легенди за нашите подвизи оживеаа, а стравот роди и други, уште поневеројатни раскази. Скитите разбраа, дека ќе се бијам докрај. А земјите им се откажаа не толку бескрајно. Некои оделни племиња, со кои на времето бевме склучиче
сојуз, беа оставени на мира. Во тие запиравме само за да бараме бегалци и да оставам дарови на пријателите ни. Гледајќи го тоа, бегалците испратија пратеници со
молба за мир. Веќе беа готови да примат секакви услови.
Склучивме усно примирје, оставивме силен гарнизон при ним и се вративме
обратно кон Маракана. Во земјите на Скитите остана експедициски корпус, кој да
им ги опиши племињата, обичаите и боговите. Како и во повеќето случаеви, и тука
картите, со кои располагавме, се покажаа непотполни и многу неточни. Картографите требаше да ги поправат и дополнат.
Впреки дека изгледаат диви и посредствени, Скитите имаат своја култура,
умеења и обичаи. Боговите им беа почитувани како нашите, но со други имиња.

35
Скитите го почитуваат Хестија под името Табити. Зевс, го нарекуваа Папај, Геја,
пак Апи, Аполон- Гојтосир, Афродита Уранија-Аргимпаса, Посејдон-Тагимасад.
Запишувањето на имињата ги отежнуваше учените, тоа како те звучеа многу често
по различен начин. Гојтосир можеше да се чуе и како Ојтосир, Аргимпаса, како Артимпаса и Арипаса, но во крајна сметка тоа беа без особено значење, тој како да
ставаше дума за едни и исти богови. (Зевс=Папеј=Перун, исто почетно п, Р.И.)
След разговорите со многу Скити разбрав зошто, кога навремето на таквите
пратеници им кажав, дека имаме еден и ист прародител- Херакле, те не беа впечатливи особено. Се покажа одново, дека нашите раскази не се од најдостоверни.
При расказите на Елините, се заврнале од скитските земји, те произлегоа од Херакле. Геројот дошол по оваа земја, след кога извршил еден од 12-те подвизи- крадењето на биковите на Герион. Уморениот Херакле се загрнал во лавовска кожа и заспал. Кога се пробудил, му умреле коњите. Јадосан, тој тргнал да ги бара. Во горската месност Хилеја, во долното течение на реката Бористен, геројот открил пештера, населена од жена со змијски долен дел на телото. Тој признал, дека му ги
украла коњите, но можела да му ги врати амо ако геројот се ожени за неа. Херакле
се согласил. Од таа врска се родиле 3 синови. Напуштајќи ја Скитија, Херакле го
оставил на возљубената си својот лак бојниот си колан со зараката, кога синовите
возможат, да се опитат да ја оптегнат тетивата на лакот и да го опашат коланот. Кој
тоа успее, да стане владетел на тие земји, а кој не успее, да биде покуден во изгнание. Со задачата се справили само најмладиот од синовите- Скит. Од него го извеле
родот си скитските цареви. Поголемиот брат Агатирис и Гелон ја напуштил страната и основал свои царства на север од Скитија.
Скитите ја слушаа таа историја, мачејќи се да ја научат и разберат. Не и противрекоа, достатно суверени, те не сакаа да го оспорат расказот од длабоката древост, во која героите беа богови и чудовишта, независно дали го раскажуваа туѓиците или своите. Во сé пак од таа запишавме друга историја за производот им. Кога
земјата им била бесплодна пустиња, во неа се родил Таргитај. Родителите му биле
Папај (Зевс) и дештерата на богот на реката Бористен. Таргитај имал три синовиЛипоксај, Арпоксај и Колоксај, кои станале родоначалници на трите скитски рода.
Боговите ги поставиле на испитанија. Пред тие од небото паднале златни предметиплуг со јарем, секира и чаша. Браќата се опитале да ги земат, но кога двата поголеми се приближувале, златото се возпламенувало. Само најмалиот успеал да се приближи и да го земи. Другите браќа го признале предимството на Колоксај и тој
станал предводител на Скитите. (Кај Леже, во Египет, од небо паѓале клешти, Р.И.)
Како нашите племиња, племињата на Илирите и Тракјците, така и Скитите
имаа свои обичаи, искусни занаетчии и силни борци, предимно коњаници, борци со
секири и стрелци со лакови. Колку повеќе навлегувавме во земјите им, ја разоткривме тајната култура и самобитност. Се суштествуваше, дека во многу од занаетите и обичаите имаат примеси и од исток, и од запад, но Скитите беа го пречупиле
сето тоа при своите разбирања. Кај нас, како Елините и Тракијците, мајсторите се
стремеја да ги создаваат предметите, накитите, оковите, статуите со реалистички
мотиви и пропорции. Скитските мајстори не се стремеја кон совршенен реализам,
но производите имаа чаробен и симетричен симболизам. Многу често во симболиката им личеше многу поголемата откровеност за начинот на мислење и живот, отколку и во најреалистичката творба.
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Скитите не подигнуваат олтари и храмови на боговите. Во секој област имаа
само по еден жртвеник со форма на четириаголник со забиен меч со врв во него.
Некој скитски цар Авиант прво се опитал да си ги преброи многубројните
распрснати поданици, кога заповедал секој еден од тие да му донесе по еден бронзев наконечник на стрела. Од сите собрани наконечници царот заповедал да се одлее гигантски котел. Размерите ја покажувале силата и бројот на Скитите и ги страскал минувачките туѓинци. Котелот беше поставен во специјално светилиште во
месноста, наречена Свештените патишта. Храмот имаше четири влезови кон секоја
една од посоките на светот и Скитите ги читаа за центар на светот. Најбитен бил
влезот за патот од север. Местните варвари како Египетјаните дека мудроста и боговите идат од север.
При погребувањата Скитите во могилата на мртвите им поставаа котли по
подобие на голем котел од храмот. За Скитите котелот бил симбол на домашното
огниште и приврзаноста кон родниот крај.
Во страните религиозни ритуали во едни племиња стрелците истрелуваа по
една стрела во четири насоки на светот, во други- освен тие стрели и стрели кон земјата и небото.
Изработените метални најкрајници кичехи тојаги, прчки, дрва, жезла на жреци, коњски сбруи и штитови. На многу от тие Скитите поставаа ѕвончиња. Препускајќи по ситските полиња, често сретнувавме свештени дрва или прти со накрајници. Ветерот ги тераше медните ѕвончиња да ѕвечкаат и те се чуваа стдлеч, те
предупредувајќи, дека си навлегуваат во туѓа територија.
Скитите обикновено немаа воени организации.При опасност ги собираа сите
годни да носат оружје и напаѓаа хаотично и со сите сили, доколку го омаломоштат
врагот. Според таквите представи да убиеш враг во сражение најсвештеното жртвопринесување.
Во мирно време за најголемото жртвопринесување, како при тракиските
племиња, се избираа коњи. Во ритуалите ги врзваа предните краци на жртвеното
животно, го поваљаа на земјата и со примка околу вратот го удушуваа, пеејќи ритуални песни и посакувања кон богот, за кого беше предзначена жртвата.
При Согдианите го испратив Певколај 3000 пешадијци. (Пешаци Белци,РИ)
Во Бактриа кон нас се присоединаа Птоломеј и Меланид со нов набор од
4000 пешадијци и 1000 коњаници. Од Ликија Азандар доведе уште 4000 пешадијци
и 500 коњаници.Од Сирија Асклепиодор уште со толку.И Антипатар испратил 8000
пешадијци и 600 коњаници“. (Кај Монголите нема пешадија, само коњаница, Р.И.)
Бидејќи Монголите немале говеда, овие биле само Белци, од југот.Лавот бил
од Македонија (Солунско и Мариовско), каде бил како домашно животно, на што
се чудел Херодот. Монголите Скити како Готи=Татари биле само едно: коњари. Белците на своите богови им принесувале жртви,а Монголите биле канибалисти...26
Белците на мртовците им ставале храна, а Монголите своите воини ги закопувале
со своите коњи, кои претходно искрвариле...Огништето било на Белците, а вакво
Монголите немале, оти тие не живееле на едно исто место. Затоа тие биле само номади, во шатори. Значи, Белците биле земјоделци и сточари, а Монголите номади.

26

Се потврдува, Белците северно од Црно Море и Кавказ не принесувале жртви луѓе,туку животни...
Во Русија без жртви на луѓе пиши и Владимир Алексијевиќ Истархов „Малку за руската религија“.
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Па не случајно, Херодот говори, Траките биле најброен народ, кој живеел и
северно од реката Дунав...,дури и Заткарпатите.Обичаите на Склавините=тн.Словени, кои живееле до реката Рајна,нив Бонифациј (8 век) ги покатоличувал и истребувал, имале исти традиции. Тие според Херодот биле тракиски, како и на Скитите.
Следи Скитите на своите Белци=Пелазги од југот со свои војски им помогнувале.
Лидија Славеска, на стр. 228, пиши: „...Историчарот Прокопиј Кесариски цени дека тоа се некогашните спори и дека се населени во пространата земја од другата страна на Дунав, што ќе значи живеат на територијата каде што Херодот своевремено беше ги сместил бројните Скити: царски, орачи и сточари.27 Споменатите
етнички заедници се допираат по некои особини, но не можат да се изедначат целосно со балканските етнички заедници, како што тоа успешно го покажал своевремено и К.К. Руф опишувајќи го дијалогот меѓу првосвештеникот на Скитите и Александар Македонски. Со краток екскурс кон постарите времиња, овде ќе му посветиме поголем простор на дел од тој дијалог, зашто цениме дека заслужува внимание. Имено, откако мудриот Скит му предочил на големиот освојувач Александар
дека и најголемите дрва можат да се срушат и лавот може да биде храна за најмалите птички, а ’рѓата да го нагризе и железото, што ќе значи ништо не е толку силно
за да не му се закани опасност на нешто што е навидум помалку моќно.Бидејќи тие,
Скитите, никогаш не дошле во неговата земја и никогаш не биле робови, па иако
Александар е ‘повелик и похрабар од кого било, сепак никој не сака да поднесе туѓинец за господар’. И уште нешто многу мудро кажал стариот Скит: ‘...најцврсто е
пријателството меѓу еднаквите, а се чини еднакви се оние кои меѓусебно не се застрашуваат со сила... Меѓу господарот и робот не може да постои пријателство...
зашто и во мир се почитуваат заканите од војната’. Поради тоа водачот на Скитите
предложил пријателство и да бидат чувари на Азија и Европа, бидејќи ‘ние сме население од другата страна на Танаис (Дунав)28 сé до Тракија, а се кажува дека Македонија граничи со Тракија’. Александар одговорил: ‘...дека тој ќе ја следи својата
судбина’. И навистина така би !“.
Се кажа: „бројните Скити: царски, орачи и сточари“. Тие биле само Белци.
Пак, Монголите Скити биле кањаници, никако сточари ниту земјоделци.
Значи,Скит е Скит, само со различно потекло: Скит=Монгол и Скит=Пелазг.
Винко Прибоејевиќ, на стр. 172, пиши: „Само малку од нив, кои стануваат
во крајот према Леденото Море, го употребуваат јазикот на Угните, кои (како што
кажува Исидор) подоцна наречени Хуни, откаде потекнале Угрите, и тоа тогаш, како од нив да утеруваат данок во кожи на дивеч...“...„Хуни во Скитија...“.
Во Ларус, на стр. 58, стои: „Хуните и други номадски хорди, со потекло од
азиските степи, кои спроведувале терор над Европа во V век, ама создале своја држава исклучиво на исток“. (Видливо е дека Монголите биле во поново време, Р.И.)
С.Антолјак,29 на стр. 166, вели: „...Па сепак останало извесна трага кај франечките писатели. Така, уште тн.Фредегаровата хроника (VII век) пишува за исто27

Херодот I, I, 106: „...Скитите владееја со цела Азија...“, а во IV, 5 и 10: „Скитите раскажуваат за
себе дека се најмлад народ на светот“. Кралевите на Скитите потекнуваат од Херакловиот најмлад
син, Скит. Бидејќи поголемиот дел од Скитите биле номади, етимолошки нивното име може да се
поврзе со скит(а), скит(ач), скит(ник) итн. Во прилог на Л.Славеска да се додаде и дека Монголите
до во времето на Херодот, веројатно, сé уште масовно не биле преселени кон запад, кон Европа итн.
28
Кај авторката стои Дунав. Веројатно,е збрка,затоашто Танаис бил само Дон,никако Дунав Истaр...
29
Стјепан Антолјак, „Средновековна Македонија“, Том прв, Мисла, Скопје, 1985.
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чноготскиот крал Теодорих Велики (493-526), дека родителите му биле Македонци
и дека е тој ‘natione Macedonum’ и ‘ex genere Macedoum’ “. Значи, тој иако бил Гот,
Монгол, тој со христијански правец од Македонија бил Македонец. И следат збрки.
С.Антолјак, на стр. 402, говори за Скити, а во фуснотата пиши; „Византиките писатели...Скити ги викаат оние Хуни, Авари, Казари, Бугари (8-14 век) ...“.
Бранко Вукушиќ, на стр. 161, вели: „Континуитетот на културата на балканската цивилизација, постојаност на нивниот етнички домороден карактер значајно
се менува непосредно пред, за време и после римската окупација, во време на големите селидби на народите од Азија во Европа (Готи-Германи, Хуни, Авари, Маџари и др)...“. Значи, Готи со богот Асен биле Скити=Бугари, што важи за Унгарците.
Ото Цирер, на стр. 100, пиши за Улфилас и „силата на старите Асенбогови“.
Кога се говори за Готите со своите татарски богови Асенови, а во Бугарија
владееле Асенови, но не во Германија, што важи и денес. Во Бугарија името Асен е
во масовна употреба,но не во Германија/Теутија.Двава поими со балканско потекло
Винко Прибоејевиќ,на стр. 183, пиши: „...оти од Сарматите се појаки Готите,
за кои на темел на сложување во јазикот со Траките, Мизите и Илирите докажале
дека биле Славени, го потресле (како сведочи Биондо и Сабелик) поноситото римко царство. Кога наиме, како наведува Платин ослонувајќи се на Павле Ѓаконот,
Хуните ги протерале од нивните стари постојбини, го спалиле царот Валент, кој
(како тврди Сексто Аурелиј Виктор) се впуштил со нив во една војна, го победи
(како што кажува Блондо) херулскиот крал Одокатор, некогашниот, како сведочи
Павле Ѓакон, победникот на Италија, и освојувајќи ја цела таа земја“.
Значи,се работи за Готи=Татари=Скити и Готи=Белци со тн.словенски јазик.
Меѓутоа, германските автори не говорат за Татари и тн.Словени, туку за Германи,
посебен народ, а ваков никогаш немало, ниту можело да има: Германците се бели.
Ова мора да се образложи: Жителите кои живееле, а и потоа се населиле, во
Скитија, Сарматија...биле Скити, Сармати...Денес во Германија сите се Германци.
Меѓутоа, во Германија има многу Турци од Турција, Балканци, Вонбалканци и др.
Ото Цирер, на стр. 256, пиши: „Скитите ги владееле околу 250 пред Хр. како
номади јужноруските степи. Тие потоа биле од исто така номадизираните Сармати
потчинети и на Крим потиснати. Во Украина преселените Остготи (вакви немало,
туку само Остерготи, кои остро напаѓале, Р.И.) доспеале заедно со Сарматите под
хунската главна власт“...„...Германи (Готи, Р.И.), Сармати, Скити и Хуни...“.
Ото Цирер на стр. 265, вели: „Грчкиот историчар Херодот ја опишува веќе
во 5 век пр.Хр. навиката на Скитите, со индискиот коноп да се опијануваат“. Тој
тоа го наведува кога говори за Атила, па наведува и за: „афион- и хашишопиум“.Се
потврдува едно исто генетско-географско подрачје на темни Индијци и темни Монголи. Следи Монголите одгледувале свила.
Ото Цирер, на стр. 275, истакнува: „Означување Алтај денес се употребува
само уште јазична сродност на турко-монголски и манџурски јазик. Припадноста
ама не можи да се основа историски- генетски, туку типолошки“.
Напротив, јазикот е и генетски, затоа што Монголите живееле во Источна
Азија, а оттаму се префрлиле во Северн Америка, а стигнале и до Јужна Америка.
Како што авторите во јазиците на Индијанците ја трагаат основата во јазикот на
Монголите, истото важело и важи за монголските Готи...со своите Асеновибогови.
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Меѓутоа, до денес Германците учат дека Готите биле Белци, што е фалсификат. Па
според руски автори (Удаљцов...) германскиот јазик има 30% монголски зборови.
Ото Цирер. На стр. 282, говори: „Дали Естите (или Аистите) и Фините им се
приклучиле на хунскиот јавачки народ, е сумливо. Оти финско-угрското население
се населило веќе 300 п.Хр. во Балтикот и навлегло во 1. век правец север. Нивното
талкање од Азија кон Северна Европа да се постави така долго пред навлегување на
Хуните“.Како што тој вели за Хуните,истото не го кажува и за Готите..., Германите.
Р.Ланге,30 на стр 237, цитира што пиши Ана Комнена: едно мало џуџе од
Печенец, печенски пигмеј. Значи, Монголите биле мали како џуџиња/пигмеи.
Бранко Вукушиќ, на стр. 188, пиши: „Маџарите покрај Германите најповеќе
влијаеле на место на Словените во историјата на Европа. Маџарските племиња угарско-финска раса стигнале од Азија во Европа во 10. век н.е. Како војнички народ,
нив околу 30.000 ги завзеле најплодните словенски земји во Подунавјето и го срушиле Големо-моравското кнежество (6-10. век). Го примиле католицизмот, постанале партнери на Германите во Светото германско царство- Австроунгарската монархија...“.
„Монголите мошне значајно влијаеле на судбината на Источните Словени и
замалку да ја одредат судбината на цела Европа. Во историјата се појавиле во 13.
век, кога Џингискан ги обединил Татарите и Монголите и создал една од најголемите империи во Средна и Источна Азија...“.
„Бугарите тргнале према Европа од истите области на Азија како и Маџарите, стигнале порано веќе во 8. век н.е....“.
Татари биле Бугарите со својот бог Асен. Всушност, Скити=Готи=Татари.
„Албанците не се појавиле под тоа име никаде во Европа пред ни после римската окупација на Балканот. Некои автори сметаат дека Албанците дошле од
истоимените области во денешниот Дагестан во 11-12. век н.е. како платеници на
норманско- сицилијанските владетели во покушување на освојување на источниот
брег на Јадранот. После поразот на Норманите, Албанците останале на територијата на денешна Јужна Албанија. Го сочувале својот национален идентитет и автономијата во мирниот соживот со соседните Словени...“.
Меѓутоа, во 19. век н.е. Османите на Балканот населуваат Монголи: Гагаузи
во северна Бугарија, Черкези и Татари меѓу Врање и Шар Планина итн.
Бранко Вукушиќ, на стр. 208, истакнува: „Има многу непосредни докази во
прилог на словенската писменост пред Кирил. Филозоф Етик, со потекло Скит, роден во Истра, направил некое писмо во 4. век н.е. писмо за Словените под Римјаните. На една икона од 6. век во Рим, имињата на светиот Петар и Павле се напишани со словенско писмо. Арапскиот писател Хорезим Fahr-Edin во својата ‘Историја на Хазарите’ наведува дека Хазарите во VII век го користеле писмото на Словените од 22 слова. И скадинавските руни се викале ‘вендски руни’. Во Маџарска е
најден камен натпис од 3. век н.е. на словенски јазик“.
Значи, на просторите на Скитите се селеле Белци со свој тн.словенски јазик
и тн.словенско писмо (руни...). Од тн.словенски руни произлегле и турски руни.
Следи јазикот на Белците останал тн.словенски, а на Монголите монголски.
ЈАЗИКОТ НА БЕЛЦИТЕ
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Reinhold Lange, “Imperium zwischen Morgen und Abend”,Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972.
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Белците имале еден јазик. Тој бил варварски=пелазгиски=тн.словенски.
Томе Чукалка, стр. 30, вели: „Поедини називи кои се навоѓаат кај старите
писатели, како да покажуваат блиска врска со стариот санскритски јазик. Такви се:
Синдус, Ускудама, Десулава, Пулпулдава, Бесапара, Скаптопара, Транупара, Антипара, Боспара (Боспос), итн. Досега е најдено 35 имиња со суфикс- пара-, а во санскритскиот (в. Praktische Gramatik der Sanskrit-Sprache, Dr. Richard Fick), тоа значи
крај, граница,а пура значи град.Други називи даваат повод за претпоставка за некое
правиндско население на Балканскиот Полуостров. Такви се на пример овие имиња
-на места- стена (Аксии стена), Била Зора на р. Вардар, Дерва (Дерва и народ Дервани). Во Туркестан се навоѓа едно место Дервазех. Со ова место управувала порано фамилијата која го кажувала своето потекло од Александар Македонски (в. Tartarie, Luis Dubeuk et V.Valmont,стр. 100).Во близината на гр. Струмица и денес едно
село го носи името Дрвош, Добер (Деборус), Гротинија, Ускана, Дебар (Деборус на
р. Дрим), Клисура (на Војиш), Драбеск (Драбекус), Мирцин (Мирцинус), Серепари
(Серепариум), Омоље, Хрпа, Скотуша, Сердика, Билис, Перинт, Наколија (место на
колој по Ценоф (Goten oder Bulgaren стр. 65) и други. Тука треба да се споменат некои имиња на реки- Марица, Мариава (вер. Морава), Лудиас (в. Strabonuis Geographica, A.Meineke) и други“.
Авторите за јазикот почнуваат со Библијата. А таа се однесувала за Белците.
Само таа била напишана во 6 век п.н.е., и тоа на арамејски јазик. Тој бил дворасен
јазик на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити). Ова било затоа што во Месопотамија
живееле две раси,покрај Белци и Црнци од Африка: антрополошки Црнци=Семити.
Според Библијата,31 „На почетокот беше еден јазик.“
„По целата земја имаше еден јазик и еден говор.
6. И рече Господ: Ете еден народ се и сите имаат еден јазик, но еве што почнале да прават и нема да се откажат да го направат тоа што го наумиле;
7. Ајде да слеземе и да им го збркаме јазикот, за да не се разбираат еден со
друг што зборуваат.
8. И така Господ ги растури оттаму по целата земја, а тие престанаа да го ѕидат градот и кулата. Затоа тој се нарече Вавилон, зашто таму го збрка Господ јазикот на целата земја и оттаму ги растури Господ по целата земја.“
Меѓутоа, јазикот означува и општење. Со појавата на еднобожеството повеќе немало општење меѓу повеќебожеството и еднобожеството. Биле само војни...
Во прилог се наведува името Аркад. Џорџ Клејсон, „Најбогататиот човек на
Вавилон“, 2002, Скопје, на стр. 21, пиши: „Во стариот Вавилон живеел еден многу
богат човек, по име Аркад...“. Поимов е истоветен со Аркадија. Значаи, арка-д/т, а=
ракад=ракат, аркада...Месопотамците како Белци имале јазик на Белци, пелазгиски
тн.словенски, што се потврдува и со жителите на Арапскиот Полуостров, Египет...
Бидејќи Библијата била пишана на арамејски јазик, а Арамеја односно Сирија означувала „висока земја“, на неа морало да има рамнини: Арам=а рам + н = рамна, затоашто именките се правеле со в-н-т, на почетокот, во средина и на крајот.
За ова да се потврди е името Арменија=Ерменија: Армен=а рмен; Арбанија од ар=
ор-аница (почва) бан=управител; Арм’н за овчари, планинци, Власи и Скиптари.
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„Градење кула во Вавилон. Збрка во јазиците. Свето писмо на Стариот и Новиот завет“, Библија,
стр. 18. МПЦ, 1991. Ова е превземено од Маргарита Китан Ивановска, „Букварот“, 2009, Скопје.
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Меѓутоа, истогласно вакво толкување е можно само со тн.словенски јазици,
никако со тн.не-словенски, кои се повеќе расни: тн.словенски бил јазик на Белците.
Како доказ дека јазикот на Белците бил еден, кој денес опстоил, е наводот,
дека со него до денес најбројни се тн.Словени, чиј јазик бил чист јазик на Белци.
„Историк Севастиан Долци Рагужанин Минорит за началото от славянскиот
јазик писател во Десертацията заради ильирическијьов јазик, а издадена је на свет
во Венеция на 1754- льето.32
Оти уште пред Потопот всельеньски, а и за по Потопот за 253 години, на сиве льуди во подъслнечнава видельина еднаков бил яазикот. Писано је во битие 11то на стр. 6-та и 7-ма.
Тики од горе речени божьи изречениьи, спроти от исторички свидятельства,
историк Долци во глава 3 рекол,за во горе речено време оту се раздельени 72 язика,
тики од пред речени язици, славјьанско-ильирскијьов за уште од тога бил повястувал.
А горе речен писач Азовските случаьи во глава 13, рекол оту најверно је да
слушаме хронически словеси, заре во пред речени словеси писано је за сви долу речени народи оту од породувањето јафетово се произвелье, тики за от Мильиа до западното Окајана шо се насельени, речено је.
Тики като разгльедамо кон север и кон восток и кон запад у накьрст-четириесет и едно народни наречениы ги имаат.
Нашиве Макьедонци, казал историкот, оту уште за от најстаро време сме
ималье своя дрьжава и своы слова, тики со пред речени слова нашите старинци писалье во държавното им управльеније.
А горе речени народни наречениы и управлениы от јафетовото произведуваье долу речениве иминьа се:
Едни Македонци, Траки, Миди, Горци, Елбанци, Веини, Ермени, Дауни, Корзени, Хипици, Пафлагони, Ивери, Тирани, Хелици, Келти, Сармати, Гали, Таури,
Васанти, Илири, Баски, Лигури, Јаниги, Гарни, Латини, Амаксони, Лагестани, Денагени, Акитани, Маријандени, Цирцијани, Минсипи, Коннии, Меоти, Калабри, Гали, Келтибери, Истрии, Лузитани. Британи, Колии“.
Значи, сите тие имале исто потекло. Во други извори се говори за Бриги и
Македонци, ама и Илири...Пак, илирскиот јазик бил тн.словенски. Ова важело дури
во 16 век. Тогаш Марин Барлети за тн.старословенски јазик пиши илирски јазик.
Најбитно е, што стои во “Историја на Мала Бретања“, на француски јазик:
Во делото “Историја од Мала Бретања или Бритања- Аморик, од првите познати
жители“ од Манет Господар, најстар шеф на Институтот во Свети Мало, член на
Здружението на земјоделците, Здружение на Трговци и Уметници од Свети Бриг и
на Заедницата од Франција за универзална научна статистика во Парис, 1833, ставена како едно од највредните ретки книги, како богатство кое припаѓа на Светот,
нејзиниот автор М.ФБ.Г.Мане, го објаснува потеклото на нејзините жители Бретанци, Британци, Англичани- Келти, дека се Бриги, дека се по потекло од Галија, дека
во Европа се дојдени од Голема Бригија, создадена од Бригите после нивното преселување од Балканот, од Македонија, дека Александар и Помпеј се негови претци,
дека бригискиот јазик е јазик матрица за латинскиот, францускиот и други јазици...
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„Славјанско-Маќедонска општа историја. За славянкијьов язик (диальект) когашен је“ од Ѓорѓија
М. Пулевски, издание на МАНУ, стр. 32, Скопје 203.
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Ова се совпаќа и со преселбите на Македонците, кога Македонија потпаѓа под римско ропство. Римјаните со македонски робови го населуваат континентот. До денес
Мане е македонско име и презиме. Исто така, Келтите имале бригиска писменост...
Значи, според наводите Европјаните биле Бриги, со тн.словенски јазик.
Според A.Meillet и A.Vaillant во “le Slave commun”- Seconde edition de revue
et augmenté avec le concours de A.Vaillant, Ed.Honoré Champion; Paris 1965.pg.1318;33
„Словенскиот јазик без прекин го продолжува индоевропскиот јазик, без кризи. Словенскиот јазик им го дал карактеристичниот изглед на грчкиот, италијанскиот, особено на латинскиот, келтскиот и германскиот јазик.
Словенскиот јазик е индоевропски, обликуван со долга употреба, навистина
длабоко променет, но тој во основа го зачувал општиот архаичен изглед. Лингвистичкото единство на словенските јазици, веќе на прв поглед се приближува до
истоветност која наоѓа своја потврда ио објаснување во фактот, дека во едно одредено време, постоел само еден единствен јазик со кој говореле луѓето“.
Во „Светото писмо на Стариот и Новиот завет“,34 „Александар Македонски,
синот на Филипа, излезе од земјата хетејска и го победи Дарија, персискиот и индискиот цар и се зацари место него во Елада“. (Хети=Кети=Кити, Китим, Р.И.)
Елада била Пелазгија со пелазгиски=тн.словенски јазик. На ист јазик се говорело во Мала Азија...Во пелазгискиот јазик имало говорни разлики. Следи било
потребно да има толкувачи на говорните разлики, но никако преведувачи на другорасни јазици.Дворасни јазици биле арамејски и староегипетски со свои наследници.
Што се однесува за јазиците на Каменот од Розета со текстот од Шамполион
тој бил на три писма: хиероглифско, народно со знаци на битолски говор и коине
на Птоломејците. Овие биле Бриги и Македонци. Коине бил Александриски јазик.
Следи коине никогаш не бил јазик на Данајците.Во Атина бил само варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски јазик,на кого секогаш се говорело.
Еладскиот јазик бил само реформиран коине, и во употреба од 1868 година.
Токму затоа Григор Прличев пишел само на коине. Следи делата на Григор Прличев со катаревуса од 1868 година и димотики од 20 век во потполност не можат да се
разберат, затоашто двата тн.грчки јазици содржат помалку црнечки (семитски) зборови. Да не се изуми, за тн.грчки јазици се говори дека имаат сличност со арапски.
Кога се говори за македонскиот коине и грчките катаревуса и димотики, и
нивното главно значење на Балканот и светот, тие се без важност: коине е мртов, а
двата тн.грчки јазици службено ги употребуваат под 10 милиони жители.Напротив,
тн.словенски, како јазик на белата раса, со околу 350 милиони. Значи, тн.словенски
биле изворни јазици. Се вели и прасловенски, прајазик на белата раса. Тн.старословенски јазик дело на Кирил Солунски.Тој од коине ги остранил семитските зборови
и дошол до пелазгиски јазик. А тој го направил само истото како што го направиле
Птоломејци, од староегипетски до коптски јазик кој бил тн.словенски. Во него имало и тн.кирилични слова. Вита Константини не го употребува глаголот создава на
нешто ново, туку склопува=составува на нешто што постоело. Значи, Кирил Солунски го спровел она што го направиле Бригите во Египет,Птоломејците, ништо ново.
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„Македонската генеза“, Лидија Славеска, Матица, 2008, Скопје, стр. 181.
„Прва книга Макавејска“- „Александар и неговите наследници“, „Свето писмо на Стариот и Новиот завет“. Второ издание, стр. 620, Скопје, 1991.
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Ханс Лотар Штефан, на стр. 53, вели: „По здобивањето на автономија во
1878-1880 год., бугарскиот јазик беше кодифициран. Основата беше источнобугарскиот дијалект (Варна), ‘но во XX век западнобугарскиот дијалект изврши силно
влијание’.
Дали ваквиот развој на јазикот дава право на Македонија да се гледа со потсмев ?“ (,дека бугарскиот јазик бил/е македонски јазик, Р.И.).
Разликата е таа што бугарскиот бил/е еднорасен јазик на Белци, а еладскиот
дворасен на Белци и Црнци, и скиптарскиот трорасен дополнително со монголски.
ПИСМЕНОСТ
Авторите говорат за повеќе раси, без да поврзат раса=јазик, како за Белците.
Меѓутоа, белата раса никогаш не се менувала, туку таа се мешала со други
раси, и обратно.Исто така,се мешале јазиците.Следи се создале повеќерасни јазици.
Вакви биле арамејскиот и староегипетскиот. Следат новоперсиски и коине. Потоа
латински. Сите овие биле дворасни јазици на: Белци (Пелазги) и Семити (Црнци).
Напротив, писменоста биле на белата раса. За неа има докази до Виетнам
(зурла). Писмата биле со слики и знаци. Тие таму биле пред Монголите таму да се
населат. Пак, Монголите живееле во Источна Азија од каде стигнале во Америка.
Пак, што се однесува за знаците, тие биле стари и од леденодоба, кое траело
1.000.000-500.000 години. Нив ги имало онакви какви што биле и тн.кирилични.
Меѓутоа, европската наука не говори за ледено, туку за постледено доба.
Бранко Вукушиќ, на стр. 208, пиши: „Сличноста со велесовицата, писмото
на Велес книгата со винчанското претставува непобитен доказ на милениумскиот
континуитет на словенската цивилизација како најстаро во Европа. Алфабетното,
словно-звучно писмо е карактеристично за сите индоевропски, прасловенски култури на еврозиските области. Меѓутоа, за званичната историорграфија на Стариот
свет, односно западната цивилизација, повеќето познати алфабетски писма, наводно, потекнуваат од грчкото, кое произлегло од старото феникијско. По таа теза, од
грчкото настанало латинското писмо, потоа германските руни итн. Оваа теза одавно е доведена во сумливост оти се заснива исклучиво на митолошките претпоставки. Хеленската митолошка врска за феникијското потекло на грчкиот алфабет ‘од
Кадмо’ вештачки е исконструиран, оти, алфабетското, словно писмо кај Феникијците немало свои историски корени. Писмото на семитско-хамитската култура, на
која припаѓаеле и Феникијците е клинопис. Писмото на соседната, египетска култура било хиероглифско. Теоријата по која феникијското писмо потекнува од синајското е неоснована, оти и синајското е хиероглифско и нема никаква сличност со
феникијската. Освен тоа и писмото на раните култури на Сирија и Палестина било
клинесто. Нема траги ни во медитеранската митологија за феникијското писмо.
‘Историски феникијските колонизатори не можеле да пренесат она што ни самите
уште не знаеле’, кажува проф. Пешиќ.35
Цел евромедитерански културен простор пред Грција и Рим е покриен со бројни писма. Мнозинството веќе го споменавме- минојско, етрурско, венетско, повеќе подунавски и тракиско-фригиски писма, триполско, писмо од островото Лемнос,
еламско итн. Заедничка карактеристика на овие најстари споменици на европската
35

Л. Славеска, на стр. 19, пиши: „...богомилецот Р.Пешиќ (роден во Богомила) за студиите...“. Бриг.
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писменост есте дека тие писма се словно алфабетски, не силабиски (самогласниците не се пишат веќе се подразбираат). Овие писма припаѓаат на зедничките индоевропски, пелазгиски, прасловенски култури и заедничкото етничко лингвистичко
стебло. Дури и некои писма на аријевските народи на Средна Азија биле исклучиво алфабетски, што исто така ја потврдува давната припадност на заедничкото аријевско-прасловенско стебло.
Сите тие алфабети на европските култури укажувале на еден заеднички праизвор. В.Е. Шамбаров (‘Русија-пат од длабина на вековите’, Москва 1999), го цитира грчкиот историчар од I век п.н.е. Диодор Сицилијски: ‘Можда тие слова се викаат феникијски, оти дошле до Хелените од земјата на Феникијците, тие би можеле
да се викаат и пелазгиски, оти ги користеле и Пелазгите’.36 Шамбаров подвлекува
дека тоа сведоштво за преку две илјади години е поблиску на изворите на писменоста од нашето доба. Диодор Сицилијски говори за Етрурците- ‘тие го пронашле писмото’, или го донеле од својата прадомовина, како и науката за боговите и молњите (астрономијата). На таа заедничка прадомовина, односно праизвор на писмото, укажува еден друг грчки мит кој е заборавен- за Паламед, ученикот на кентаурот Хирон кој живеел на северниот Балкан, откаде го донел и писмото. (Знаеме дека
митолошките Кентаури претставувале најголеми варварски непријатели на ГрцитеЛапиди). Откритието на писмото во Трансилванија и во другите делови на Средното Подунавје го потврдувале дека тој грчки мит содржи траг вистина.
Поновите истражувања на британските и ирските научници покажале дека
келтските друиди знаеле за алфабетот од 18 слова. Тие слова имале свое сакрално,
астрономско, зодијачко потекло.Некои слова ги означувале месечевите, другите сончевите равнодневници и солстициј. Тоа бил календар со кој е одбележано 18 најзначајни настани во годишниот циклус (Во еден од календарите на древните Маји
годината, исто така, има 18 месеци). Со овој календар и тајното негово писмо располагале свештениците, жреците, тогашните научници. Во тоа светло, исто така,
делува сензациското откритие на археолошките наоѓалишта на Јужниот УралАркаим,37 најстарата позната опсервација на евроазиските простори, во чие устројство е 18 астрономски точки. Аркаим е претечко на цел низ такви неолитски обсерватории од Урал до Атлантик, во чиј низ е Стоунхенџ меѓу најмладите. Британскоирските истражувачи ја занемаруваат автотонистичката теза за балканското потекло на Келтите, за тоа дека Балканското Подунавје е заеднички праизвор откаде келтското писмо стигнало до британските острова. Со откривањето на винчанското
писмо- најстаро алфабетско писмо на Европа, најверојатно е пронајден тој заеднички праизвор“.
Бидејќи леденото доба траело 1.000.000-500.000 години,сé било во Левантот.
Александар Дугин, „Ново хиперборејско откровење“, Книга втора, „Мистерије Европазије“, 1999, Белград, на стр. 175, пиши: “...Карактеристично е дека во
православниот циклус празникот Свети Илија паѓа 20. јули, а во руската народна
36

Феникијците, кои биле Венети, биле Пелазги. Тие ги имале пелазгиските богови, тн.Олимписки.
Бранко Вукушиќ, на стр. 117, вели: „Со недавно откритие во Русија, истражувачите нашле потврда на митот за постојбина на Словените.Е откриен, наиме, древниот град Аркаим, (арк=мечка) на Јужниот Урал, за кој се смета дека бил центар на прва постојбина на аријевските Словени. Во Велес
книгата неговиот назив е Округол град (Каиле град), во некои други ведски извори Славен град.
Аркаим несумливо бил мошне значајно ведско светилиште и обсервација...“.
Земја Аркадија=арк ада. Ама и арка=а рка=р’ка=рака, мечката кога убива го прави со рака.
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свест пророкот Илија фактички е поистоветен со небескиотв светлоносен Принцисо изворот Светлост и Влага“.
Следи фуснота: „Во Новгород постоеле две цркви св. Пророк Илија, под назив Илија Сув и Илија Мокри. Овде, узгред, треба да се сетиме на традиционалната
симболична идеја дека сонцето управува не само со топлотата (светлоста), туку и
со дождот (влагата). Тоа во традиционалното ликово прикажување на сонцето се
изразувало така што сонцето имало два типа знакови: прави и таласасти- прави се
светлост, топлина, и таласасти вода, дожд. Воостанатото, и самиот збор ‘сонце’ има
во својот состав ист корен ил. Занимливо е исто така да се примети дека рускиот
празник на светецот пророк Илија паѓа на ист датум како и паганскиот празник
Перун, Бог Громовник. Во тоа случај руната ilx може да се сфати како хиероглиф
на ‘Перуновите стрели’ и молња- Прим. авт.“. (ил=ел..., Р.И.)
Луј Леже (1843- 1924), во 1901 година, пиши: „во еден старословенски превод на легендата за Александар Велики, која е навел Афанасиев, зборот Перун е превод на грчкиот Зевс“. (Зевс=Св.Илија=Перун, Р.И.)
Знали, Сонце=Слонце, Со Ил, Илиос=Хелиос со потекло од Источното Средоземје, бил со симбол илх, кој бил руна или хиероглиф. Следи сé било на Белците.
Тн.кирилични букви, според бука=букава=буква, слова, ги има во руните.
Ото Цирер, на стр. 291, вели: „Народот Венети живеел веќе во старината во
северо-источна Италија. Веќе 225 п.Хр. им се приклучија на Римјаните“...„За една
суштинска населба Венеција дојде тек 568 след освојувањето на Италија од Лонгобардите“. Се говори и за „Плавис, денес Плава“, По-равница, Падус-равница... Па
кога имало По и Пад тогаш морало да ја има и равницата, Равена.
Венетско=тн.словенско писмо биле руните, на кого пишеле Венетите низ
Европа. Следи рунско писмо да имаат Европјаните. Вакви биле Етрурците, создавачи на Рим, како и сите други, што важело и за Германците=Теутони, балкански поими. Во Македонија, домовина на Венетите, се пишело на руни=рецки. Ракописот
за Троја од 6 век п.н.е. бил од Пелагонија. Тој бил пишан на руни. За потврда дека
во Македонија се пишело на руни, во кои имало тн.кирилични слова, доказ е каменот оставен од време на владеењето на Филип II Македонски. Тој бил поставен во
црквата Св.Ана во село Олевени- Битола, Пелагонија, а во Пелагонско Езеро, до
1963 година Битолско Блато, имало јагула како во ракописот на тн.Троја. Во Атина
јонското писмо е внесено од 403 г.п.н.е. И затоа „Илијада“ била препишана на јонски слова. За Александар Македонски „Илијада’ на јонски слова била битна од време на Македонецот Аристотел=Арис (Арес) Тот ел (тн.словенски завршеток: молител, бранител...). Александар Македонски во Индија оставил доказ на камен, на кого на јонски слова стои името на дедому Аминта (=а минта=мината, од мина=луѓе).
Меѓутоа, Македонците понатаму пишеле на руни. Кога Русите, кои биле Венети, се
преселиле во Русија, со себе ги однеле руните. Од нив ги превзеле Монголите, па
се говори и за турски руни. Монголските Готи со Асен го ширела коинското писмо.
Значи, Русите не биле Словени, туку само Рецкари (Рунари), затоашто тие
пишеле само со рецки. Следи тие биле само „роцки народ“ со „роцки јазик“.
Кога тие го превзеле тн.византиско коинско слово, тие се изјаснале за Словени. Ова било само во 860 година,што го запишал цариградскиот патријарх Фотиј.
Бидејќи Русите до 860 година никогаш не биле Словени, поимов во 19 век
станал политички.Токму затоа тој не означува било какво потекло, туку писменост.
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Бидејќи се говори за „црквата Св.Ана во село Олевени- Битола“, Маргарита
Китан Ивановска, „Буквар“, 2009, од која во книгава се користени наводи, таа на
стр. 200 ја наведува сликата бр. 47: „Надгробна стела со макединско древно писмо
од време на Филип II Македонски, најдена во Оливени на Халкидик“. Таа подоцна,
во мај 2010, во Битола, говори за во „црквата Св.Ана во село Олевени- Битола“. На
неа се гледаат како јонски слова. Место Σ (σ и ς- на крај) е нашето С (с), кое не е
јонско. Тоа било и коптско, и православно. Знаците биле и тн.кирилични слова, дури и руски І (ι). Вакви биле во руните. Поимот руни е наметнат од Европјаните.
За да се потврди дека Σ (σ/ς) било јонско, се наведува стелата со натпис Клеопатра, каде не се употребува С (с), туку само Σ, а коине бил Птоломејов јазик.
Таа на следната страна, наведува цитат:38 „Пелазгите имаат јазик кој се разликуваше од идиомите во употреба кај Грците. Пелазгите имаа писмо, долго пред
она донесено од Кадмус, но нивната азбука беше со 16 букви. Во времето на потопот од Оксигес, само тие ги сочуваа буквите од писмото и поради тоа беа наречени
божествени. Како први букви, тие беа наречени пелазгиски“.
Следен цитат:39 „Меѓу Грците, Линус бил првиот кој ги открил различниот
ритам и музиката и кога Кадмо ги пренел буквите од Феникија, тие така се наречени. Линус бил првиот кој ги пренел во грчкиот јазик, им дал форма и име на секоја
буква.Сега азбуката така групно се вика феникиска, бидејќи тие биле пренесени кај
Грците, од Феникијците,ама единствено азбуката од Пелазгите, била прва земена да
се употребува од пренесените азбуки и така таа е наречена пелазгиска. Поезијата на
Линус ја пееле Херакле, Тамирас и Орфеј...“.
Следат збрки, затоа што името Елада било само по 6 век.п.н.е. Таа била само
пелазгиска, ништо тн.грчко, всушност само греичко. И затоа во Елада било сé исто.
Меѓутоа, за писмото се говори за 1400-1200 г.п.н.е., а не од ледено доба...
Според Г.С.Гриневич, во делото „Праславјанска писменост“, Пелазгите се
минојци, автори на линеарното писмо А и Б, на писмото на прасловените. Отворените слогови се карактеристика на словенското писмо од црти и рески. Тоа писмо
припаѓа кон групата на егејскиот силабар. Тесно сврзани меѓу себе, тие се три системи на писма: критското хиероглифско, линеарното писмо класа А и линеарно
писмо класа Б. Знаците на линеарното А и Б писмо се компарираат со знаците на
писменоста од типот на црти и рецки. Линеарното писмо А и Б и писмото од типот
на црти и рецки, се единствена прасловенска писменост. При компарирање на писмото од типот на црти и рески со кирилицата, се појавуваат 10 идентични графички знаци со кирилски букви. Тие десет букви ги има и во грчкиот алфабет. Дваесет и две букви од феникиското писмо, се дваесет и две букви на протобиблиското
писмо, кое е од силабарски тип- слоговно. Тоа е Егејското писмо. Го има на Крит
во епохата на бронза, каде се создаваат линеарните А и Б писма.
Еберхард Цангер, на стр. 61, пиши: „Потполна нова перспектива на однос на
улогата на Асува би можело да се отвори со пред кратко предложено и изведено
одгонетнување на Дискосот од Фаистот. Овој само славен објект на 3. јули 1908 во
38

“Précis de L’Histoire ancienne” par M. Poirson et.M.Cayx. Ouvráge adopté parle LeConceil Royal de L’
Université de France”, quatrieme edition Paris 1838.pg.130.
39
Diodor од Сицилија Witth an English translation by C. H. Oldfather, professor of ancient history and languages the University of Nebraska, In twelve Volumes II books I, 35, IV, 58.London,William Hainemann.
LTD, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, MCCLXI.

47
палатата на Фаистос на Крит од италијанскиот водач на ископувањето Луиџи Перниер бил откриен и денес е изложен во Музејот во Хераклион. При тоа се работи за
една тркалезна кришка од печена глина од околу шестанесет сантиметри пресек и
два сантиметри дебела, на двете страни со хиероглифски знаци за пишување во
спиралноформно поредување однавор и одвнатре втиснати. Четириесет и пет различни знаци се јако пиктографски, и понатаму можат да се распознаат слични човечки фигури, риби, шлемови, лаѓи, куќи. На една страна се претставени стодваесет
и три печати во триесет и една означителна група (зборови), на другата страна стои
деветнаесет знаци во триесет групи, при што зборовите со црти едни од други одвоени. Забележителна е суштината, дека знаците не се режени, туку печатени; од
Јоханес Гутенберг произлезениот принцип на печатнауметност значи веќе бил
познат пред три илјади години“. Оваа книга во Р.Македонија е испратена во 1997
година. Бидејќи таа е оценета недоволно, таа се најдува кај мене.Таа е извонредна...
Гриневич вели: Етрурците се нарекувале Ресени. Во записите на Стефан од
Византија тие безрезервно се класифивицирале со „Словени“, додека грчкиот историчар Хеланикус (5 век п.н.е.) докажува, дека тие биле гранка на беломорските Пелазги. Значи, тие биле со потекло од Балканот.
Гриневич истакнува: „Но што ако традиционалните мислења бидат побиени
и отфрлени ? Веројатно, како по примерот на Фаистосовиот диск тоа не било азбучно туку симболично пишување ? Јас почнав да го анализирам етрурското писмо
и избројав преку 70 различни видови симболи, премногу за буквалната азбука. Наместо тоа, значи било силаболско пишување. Кога веќе ги споредив етрурските симболи со хоризонтални и вертикални пишувања, со рецки,јас веднаш забележав комплетна сличност меѓу 80% од двата видови на пишувања. Анализите покажаа дека
граматички и вокално преткирилското и етрурското писмо биле, без сомнение,
многу слични. Понатаму, јас пронајдов и потврди на фактот дека Етрурците навистина се нарекувале себеси Ресени“.
За ова да се потврди, се наведува Лепенскиот Вир, кој бил постар од сите
други на континентот, вон Балканот. Тој бил помлад од Левантот во леденото доба.
Љубомир Кљакиќ, на стр. 77, пиши: „Систематизирајќи го едно многу старо
знаење и искуство, Питагора и питагоревците посебно ги размотрувале проблемите
на триаголот, како што нас за тоа не информира Платон во Тимај. Високиот углед
на тројката го потврдува и тоа што е документирано како ‘златен пресек’ во архитектурата, технологијата и уметноста на аграрните заедници на Дунавската Долина: Лепенски Вир, Страчево, Винча. Триаголот претставува и нулта база, архетипски основ на писменоста. Во Лепенскиот Вир се најдени знаци на протописмата: Λ,
∆, Α. Триаголот е една од најчестите геометриски слики, кои се врезани или впишани на одредени камени предмети од палеолитското наоѓалиште Љутовица кај Горен Милановац. Со текот на истражувањата 1991. и 1992. година, Љутовница е датирана околу 160.000 години п.н.е.“.
Бидејќи Белците за време на леденото доба, преку 500.000 години, биле повлечени во Левантот, сите наоди постари од 5.800 г.п.н.е. биле од топлите периоди
кога Белците талкале низ ненаселениот континент. Кога ќе заладело, тие се враќале
назад. Следи писменоста била оставштина од длабокиот под вода Левант, каде до
денес се трага Атлантида=Троја...Авторите за Атлантида пишат, таа се најдувала на
повеќе места. Истото се однесува и за Троја. Меѓутоа, како Илијада и Одисеја има-
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ло дела во Египет, Месопотамија. Индија кај Ведите...Според авторите, тн.словенска митологија имале Белците во Индија, Персијците, Египтјаните и тн.Словени,
чие потекло било од Балканот. Токму нивно централно место бил Левантот, со најстара постледена населба Ерихон. Па писменоста на Белците постоела во Левантот.
Кај Мартириумот во катедралната црква во месноста Кале на Брегалница Р.
Македонија на мермерни плочи постојат писмени знаци од различни системи (глаголица, кирилица, ленарно Б, црти, рецки и др.). Се наведува вкупно 34 плочи како
и коптска азбука и стар коптски текст од 3 век. Писмото се употребувало во Египет
од 8 век пр.н.е. Текстот лесно може да го разберат припадниците на тн.словенски
народи; Старохебрејскиот запис од 1.200-1.000 г.пр.н.е. е најден во Избет Сартах
(се чува во Тел Авив) во линеарно Б, феникијско, но и со графеми од винчанско писмо. Одделни букви од овие писма ги има и во глаголицата и во кирилицата; блок
од камен песочник во Клешовник, Р.Македонија- глаголски, кирилски, графеми од
линеарно Б писмо- тамги и одделни симболи од тн.винчанско писмо (на една плоча
графеми на протобалканската епоха). Се тврдело дека „винчанското писмо на таа
цивилизација од пред 5.000 години е постаро и од сумерското писмо“.Од друга страна,пак,во „Универзалната историја на писменостра“ се зборува за традиционалните сфаќања за писмените знаци. Писменоста на Европа е постара 2.000 години. Кон
крајот на 4.000 г.пр.н.е. се појавиле сумерските знаци. Неколку векови подоцна се
појавилео египетското хиероглифско писмо. Според тоа, ако се прифати хипотезата
на Харман, писменоста на Европа требало да се појави на крајот од 6.000 г.пр.н.е.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, на стр. 204, го наведува Сипријан Робер, кој пиши:
„Кој, обраќал внимание, на пр., на натпис на чуениот лав во Венеција, видлив на
секого, додека славистите на него не упозориле ? А нашиот словенски манускрипт
во Ремс, пишан на глаголица, нели ние го сметавме низ векови за коптски јазик ?А
бугарскиот учен монах Храбри од десетот век. Нели тој рече: ...
‘Првите Словени немале слова, ама читале и прорекувале уз помош на црти
и рези (черти и рези). Не можам појасно да ги означам руните’...“.
Се говори за „словенското писмо од црти и рески“. Тие биле само руни.
Со руни пишеле Венетите, а вакви биле Етрурците.Тие биле Тирени, Расени.
Плутарх во живописот за Ромул укажа дека Етрурците (Расените) се Пелазги со свое писмо како и Венетите.
Историчарот Хеланик Лесбоски тврди дека Етрурците се Пелазги кои дошле
од Грција, каде се викале Пелазги. Старото име на Елада е Пелазгија. Тирените сами се викале Пелазги. Царот на Пелазгите Пелазг, се оженил за Менинија и имал
син Фрастер, тој го имал Аминта, од Аминта е Теутамид, од Теутамид, Нан. Пелазгите со кораби пребегнале во Јадранско море, според Тукидит, во Спинет, на
приморјето.
Според Тукидит, Софокле, според А.И.Немировски, Пелазгите и Тирените
се претци на Етрурците. Никола Русо од Италија, во 1830-1832 година, го издавал
весникот „Атлантида“, во кој тврди дека Етрурците се потомци на древните Атланти. Според грчкиот писател Филокур, местоположбата на Атлантида е Тиренида,
суша, меѓу Корзика, Италија и Сардинија.Во 1962,францускиот антлантолог Гинар,
претпоставува дека Етрурците доаѓаат од Атлантида.
Значи,Атланида била во Левантот, меѓу тромеѓието Африка, Азија и Европа.
Во неа Белците говореле со пелазгиски јазик и имале пелазгиски знаци за пишење.
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Меѓутоа, се добива погрешно мислење дека во Италија се говорел друг јазик
освен јазикот на Белците, тн.словенски, а ваков бил венетскиот=илирски. Во прилог се наведува Бранко Вукушиќ. Тој на стр. 208 истакна: „...На една икона од 6. век
во Рим, имињата на светиот Петар и Павле се напишани со словенско писмо...“.
Значи, во Италија се говорел само еден јазик на Белци, тн.словенски. Пак,
латинскиот бил наследник на македонскиот Птоломејов Александриски јазик коине. Латински го создал Лив Андроник во 240 г.п.н. Тој во 15 век н.е. бил обогатен
со уште околу 10.000 коински зборови. Па се говори латински зборови со заедничко потекло (коинско и латинско). Следи Белците имале само тн.словенско писмо.
Во Мас де Азил со разни знаци, а Пиете верувал дека тие биле аналогија со
критско- егејското писмо, кое Еванс почнуваше да го изучува.
Следело Глозел, место во Ариеж, југозападна Франција. Антони Морлет и
Емил Фрадин ја откриле „глозелската цивилизација на преминот од палеолитот во
неолитот, 7000 год. пред н.е., кога сеуште постоел ирвасот“.
Таму имало „постојани населби, со развиено грнчарство, ткаење, орудија од
кремен и слонови коски, создавање и украсување на кремен, на полиран камен, со
записи врз глина, врз коски и рогови од ирваси, врз кремени привезоци, со создавање на бисексуални кипови, прстени, привезоци, вазни со човечки лица без уста и
многу плочки со испишани текстови со букви и слогови, најслични на македонските, келтските и феникиските, со прва азбука, заеднички фонд за сите подоцнежни
писма, вклучувајќи го и критското, феникиското, египетското“.
Меѓу нив бил пронајден наод со лик на Ос, Осле, Есле=Esel=езел на германски. Бидејќи во Мала Азија немало магаре до 480 г.п.н.е., тие простори биле на Феникијците со пелазгиски богови и пелазгиска писменост.А нивни соседни простори
биле просторите на песочините: Месопотамија, Арапски Полуостров и Египет. Оттаму потекнува магарето, што важи и камилата, ама и нивниот близок слон.
Како што бил слонот... со ретки влакна на телото, Црнците биле без влакна.
Во „Илијада“ имало три ракописи: ракопис со магаре од Египет..., со коњ и
говедо од Бригија (Европа), и Јадранските острови, населувани само од 6 век п.н.е.
Бидејќи се спомна и за египетски ракопис, во прилог се наведува што пиши
Александар Донски, „Античко-македонското наследство во денешната македонска
нација“, стр. 140: „Во т.н. ‘Грчка митологија’ имало и ликови со потекло од Етиопија. Така, на пример, за митолошкиот крал Мемнон се знае дека бил Етиопјанец.
Во врска со неговото потекло читаме: ‘Мемнон, според Одисеј, бил крал на Етиопјаните кој дошол со голема војска да и помогне на Троја против ахајските освојувачи’. (К. Паради, цит. дело, наслов Memnon)“. (Или тн.Троја била в Левант, Р.И)
Бидејќи авторите говорат за Дорците, битно е да се наведе и за потеклото:
Според Херодот,40„И вистина ни Крестонците, ни Плакенците не зборуваат
со ист јазик (говор, Р.И.) со кој зборуваат народите околу нив, а тоа докажува дека
тие зборуваат како некогаш кога ги населиле земјите. Атинците водат потекло од
Пелазгите, а Лакедеменците се со елинско потекло. Тие се познати по своите силни
скитања и патувања. За време на Деукалион, живееле во Фтиотида, а за време на
Дор, син на Хелен, живееле во земјата под планината Оса, и Олимп, наречена Хистеотида или Китиотида, кога Кадмејците ги протеруваат, се преселуваат на Пинд,
под името Македонци, а од таму одат во Дриопида и се викаат Дорци“.
40

Херодот “Историја“, книга I стр. 31.56. М.Српска. Нови Сад. 1980.
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Кога се говори за азбуката, битен бил споменикот од Гортин на Крит, „Царица на записите- Право на камен запишан“. Во “Wikipedia”, стои: „азбука на Дорците“, од 5 век пред Хр.Меѓутоа,Дорите во железно доба од Македонија41 се преселиле на Пелопонез, и ја создале Спарта.... Пак, Атињаните биле Бриги=Фриги... Во
„Царицата на записите“ се словата познати како јонски,а потоа и коински: сé старо.
Вакви биле етрурските. Буквите на етрурската азбука имаат неверојатна графичка сличност со тн.кирилица. Имаат скоро иста гласовна вредност за секоја буква. Токму затоа со кирилските букви можеле да се прочитат етрурските споменици во Италија. Доказ се златните плочки од Пирга. Во Италија.
Спомениците за етрурскиот јазик се многубројни:текстот на пелената од мумијата сочувана во Загребскиот народен музеј- liber linteus, десетилјади надгробни
записи, на бронзени огледала, плочи, живописи, на статуи, вазни. Најстарите кратки етрурски натписи се од VII век пред Хр. Најмногу натписи се од IV век пр. Хр.
Не случајно авторите ја споредуваат Феникиската, Етрурската, Винчанската
азбука. Значи, нивниот извор бил ист, на еден ист народ, Белци, само од Левантот.
Бидејќи следат збрки за тн.фенички букви/слова, овде следи образложување:
Олга Луковиќ- Пјановиќ токму за феничкото писмо под „ѓ) Схолијаст Дионисиј Трачанин ‘Граматичар’“ истакнува:
„Во збрката во однос на разните подрачја, кои ја направиле грчките и римските писатели и во недостаток на обавестување, како тие- или не знаеле- или не
сакале да дадат, се случило, дека тука и таму да сини по еден појасен зрак. Таков
еден светол зрак во темнината претставува списот на Дионисиј Трачанин, наречениот Граматичар. Дионисиј по потекло е Трачанин, по родување во Александрија,
во Египет, околу 100. г. пред Христа. Бил Аристархов ученик, а кога се нашол во
Рим, тука постанал учител ‘на убавата книжевност’. Дионисиј Трачанин напишал
една граматика, која се до средниот век се сметала за класична и која ја објавил
Фабрициј во том VII на неговата ‘Грчка Библиотека’. Во врска со таа граматика,
учениот Clavier Etienne, во своето дело ‘Anciens peoples de la Grèce’, I, c. 16 (Том II)
42 донесува нешто запрепастувачки, со обѕир на она, што се предава веќе со векови
по школите и универзитетите: ...
Во врска, значи, со Дионисиј Трачанин, граматичарот, Клавие пиши нешто,
од значење- такво и толкаво, да тој надоаѓа готово на сите проблеми додакнати во
оваа студија. Воедно, со своето обавестување Клавие поттикнува на нови истражувања-без конец и крај, со обѕир на давнината распрснати документи, кои мораат да
се пронајдат како научна вистина низ толку стотини години. Всушност, Клавие не
кажува, дека, она што се учи за грчкото писмо ‘би било научна вистина’, туку дека
тоа е ‘l’opinion admise’, т.е. ‘допуштено, или прифатено мислење’, што значи, дека
тоа е резултат- не со документи докажана вистина, веќе на додговор, конвенција.
Еве го ова бескрајно важно соопштување:
‘Дионис Трачки-Схолије (т.е. обавестување, напомена уз неговиот текст)
кое го прати списот на овој Дионисиј, содржи еден значаен одломок, пренесен од
Фабрициј и тоа овој:
41

Б.Вукушиќ, на стр. 23, од Салинас: „По Гркот Ератостен хронологијата на тоа доба изгледа вака:
1313. г. п.н.е. -Кадмо го воведуваафабетското писмо; 1183. г.п.н.е.-пропаст на Троја; 1103.г.п. н.е.повраток на Хераклидите (Дорска инвазија);1043. г.п.н.е.-Јонска инвазија (Јонска колонизациа); 884.
г.п.н.е.- Ликургови закони; 776. г.п.н.е.-Прва олимписка игра“.
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‘Ги има кои тврдат, дека словата, со кои ние се служиме, цртани со лисје на
феникс, или палма, се прошириле меѓу луѓето и дека тоа затоа се наречени феничански. По оваа верзија, значи, се работело за една игра на зборови, која произлегува
од чинителот, дека Грците имаат исто име за палма и за Феничаните, на основа што
е создадено општо допуштено мислење, по кое грчките писма би биле со феничко
потекло’.42
Ние овде мораме да потсетиме на Шафарик, кои претпоставува, дека Србите
веќе го донеле писмото од Индија...“.
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 409, говори: „Алфабетот го добил сегашниот
назив според хеленските (илирските) букви. На секој знак од алфабетот одговара
еден глас, за разлика од слоговното писмо кај кое одделна буква се чита како слог.
Многумина истражувачи потеклото на алфабетот го поврзуваат со Феникија, но таа
теза е неодржлива во денешно време. Прастарата ‘феникијска теорија’ за постанокот на алфабетот некои ја опспоруваат поради пронаоѓањето (1906 г.) на натписи
пишувани со синајско писмо, додека други алфабетот им го припишуваат на Хетите кои,инаку,потекнуваат од Балканот,а кои навлегле во Мала Азија...“. (Бриги,Р.И)
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 71, вели: „На која временска длабочина во
историјата и припаќаат назначените азбуки, не е со сигурност утврдено. Резултатот
на сличностите на буквите со букви кои се употребуваат денес на балканските простори е голема и изнесува; кај Јонците од 25 букви, 15 се слични; кај Халкидиќаните од 21 букви, 14 се слични; кај Етрурците од 25, слични се 18 букви; кај Латините
од 20, слични се 13 букви и кај Хелените од 22, идентични се 17 букви со сегашните букви од важечките словенски азбуки, а посебно со буквите од староилирската,
односно старословенската азбука, односно со азбуката на тн.винчанска култура“.
Се работи за етрурски руни (букви), кои биле тн.кирилични од ледено доба.
Белците во Левантот си имале своја писменост. Таа ја пренеле во Индија...
СИМБОЛИКА
Во претходните книги говорев за симболите на Бригите. Ваков бил прчот,
кој се најдува во Хераклеа Линка, а според Линк имало и Александар Линк. Ова било според градот Линка,кај Букри езерото до с. Кременица- Битола, со своја езерска
фаза... Во Бучин била пронајдена пара од просторот Алкомена. На неа се два јарца,
јарец во Хераклеа Линка, во борбена положба. Јарец бил богот на војната Арес.
Херакле...Александар Македонски...Птоломејци биле со рогови како Арес.
Серијалот на пари со ликот на Персеј е претставен со царска лента,со орел
кој држел молња. Тој бил Зевс=Перун. Следи Херакловиот стап во дабовиот венец.
Затоа монетите ковани во време на Персеј се со реверс со натпис МАКЕ, дабов лист и орел. Зевс на реверсот го има орелот и змијата. Па тие биле Зевсови симболи.
Во Кносос на Крит била пронајдена глава на Бик, на широкочелно и краткоглаво говедо, значи, бригиското. Врската на бригискиот Зевс била во Левантот.
Нада Проева, на стр. 104, пиши: „И за македонската Атена се зачувани повеќе епитети. Во 171-та г.п.н.е.,во градот Кирос (Kyrrhos),кралот Персеј и жртвувал
на Атена Alkidemnos. Во Пела е најдена статуа на божицата, со шлем украсен со
42
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рогови од бик, што укажува дека во најстаро време македонската Атена била заштитничка на стадата“. Таа била бригиска, со брзјакиот поим Алкидемност, алк-и.
Атина била ватина=ва Атина, натина=на Атина, татина=та Атина, со в-н-т.
Овде е битен симболот роговите на говедото, кое било Зевс=Зебу (в=б, с=генетив у=бригиски датив), како што биле преставувани египетските фараони, што
важело и за династијата на Птоломеите претставени со скултури. Тие биле Бриги.
Токму на Бригите и Египтјаните говедото било истоветно, со заедничко потекло.
Не случајно садовите имале глава во вид на говедо, Бик, кој бил само Зевс.
Кога Бранко Вукушиќ го истакнува „Дискосот од Фестос на Крит од недешифрираното минојско писмо кое е користено од 2.200 до 1450, пропаста на минојската цивилизација“, каде се мноштво слова=букви, а и С (с), наведува мноштво
наоди: Змиска божица од Кносос (3 милениум п.н.е.), статуа кентаур/ Етрурија- Вулуи -VI век п.н.е., Химера од Арека/Етрурци- IV век п.н.е./, итн.
Кентаури биле Бригите, а потоа и Македонците, кен=коњ, таур=говедо, на
статуата човек исправен, со заден коњски дел; Арека (=а река) била преставена со
лав (симбол во Солунско и Мариовско), со над грбот прч (јарец=Арес) со два рога и
опашка змија...Видлива е врската на Етрурците со Бригија=Европа, а и Македонија.
Роговите на бригиското говедо биле симбол на Викинзите=Варезите, што важело и
за нивната лаѓа, на чиј врв бил поставено тело на бригиска змија со глава на лавот.
Филип Шерард, на стр. 39, прикажува рог со кого се соопштувало почнување на тркањето во хиподромот. Тој бил само од краткорогово, а не долгорогово говедо.Иако во континентот домородно било долгороговото,рогот бил на бригиското.
Се истакна: „Индо-европеистите долго беа свесни за истакнатите сличности
на Ведскиот ритуал, познат како Ашвамехда и раниот римски ритуал на Октомврискиот коњ. Во двете заедно, една трка со двокоњски колици беше одржана годишно
на Богот на војната (За еден Македонски ритуал во кој коњите во оклоп биле жртвувани, како едно очистување, осветување, на армијата, види Полибис). Паралелни ритуали се така очигледни да многубројни Индо-европеисти заклучиле, дека
едно заедничко лежи зад Ведската и Македонската- Римска традоција“
Значи, Бригија со својот Коњ=Посејдон била носителка на својата тн.Троја.
Пак богот на војната бил Јарец=Арес, кого Бригите го однеле во Пакистан... Е. Цангер, на стр. 123, вели: „Под кралот Хасехемуи ипак доспеало, со помош на реформата на религијата кризата да се одбрани. Оттогаш египетското божество се појавува во човечки облик или како мешавина на животинска глава и човечко тело“
Ова се гледа и кај Викинзите: на лаѓа е поставено тело на змија со глава од лав. Лавот и змијата биле од Македонија, „домовина“ на Венетите=Викизите. Овие покрај
што ја имале симболиката на Бригија змијата, биле и роговите на бригиско говедо.
Овде ќе се проба со исхраната да се објасни симболиката. Козата на Бригите
им била најблиска. Како што човекот се гади да касне од друг, исто така, и козата
се гади. Ако козата виде дека човекот го гризнал јаболкото..., таа гризнатото од човекот нема да га јаде. Бидејќи човекот пиел и јадел козјо млеко и месо, козјите за
него се најблиски. Не случајно кај Адамо-Витни може да се прочита, тие на козјото млеко им даваат предност отколку на говедското и овчкото. Ако мајката нема
доволно млеко да си го доји детето, а тоа како мајчина замена го пие кравјото млеко неговите коски ќе станат подебели (човекот е висок : широк 7 : 1; говедото 5 : 2).
Исто така, детето ако пие кравјо млеко тоа умствено ќе затупи како крава. Никој не
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се впуштил за овчкото млеко, но и тоа во ништо не би можело да биде подобро. Во
прилог се наведува говедото.Тоа до денес е свето животно во Индија, затоа што тоа
било/е Зебу=Зевс.Истото важело и за коњот=Посејдон. До денес ние не јадеме коњско млеко/млеко. Користење на говедско млеко/месо, што важи и за коњско млеко/
месо, Белците го научиле од Монголите, Готите=Татарите, со своите Асенови.
Наспроти козата, која била најчиста, свињата не јаде отровна загадена храна.
Таа во ѓубриште знае кој црвец да го јаде, кој не, која печурка а која не...Таа е најдобра за дресирање. Не случајно Германците кога велат, јас имам свиња тоа е со
значење јас имам среќа. Значи, Белците го користеле само волот, но никако бикот...
Александар Донски, „Античко-македонското наследство во денешната македонска нација“, пиши мноштво работи за змии. Тој на стр. 126, вели: „Верувам дека
мнозина читатели кога биле деца се сеќаваат дека убивањето на жабите никогаш не
било препорачливо меѓу децата од страв да не им умре мајка. Вакво верување (суеверие) запишал и Кузман Шапкарев (Шапкарев... Книга 4, цит. дело. Стр. 150). Во
врска со суеверијата во Западна Македонија (не само кај децата, туку и кај возрасните), тој пишува: ‘Ако утепаш машка жаба, ќе ти умре татко ти; ако утепаш женска, ќе ти умрела мајка ти’.
Се поставува прашањето од каде ваквиот страв, или подобро речено стравопичит кон жабата ? Се знае дека таа не е некое посебно убаво животно. Напротив,
мнозинство луѓе попрво ја третираат како одбивно и грдо животно. Па, според тоа,
од каде и навистина потекнува ваквата стравопичит кон неа ? Дали можеби одговорот повторно лежи во културното наследство на античките Македонци ? Во прилог на ваквото тврдење ќе ги наведеме следниве факти.
Како прво, факт е дека жабата била почитувана од античките Македонци.
Почитта кон жабата кај античките Македонци потекнува уште од времето на легендарниот предок на македонските владетели Темен (некаде околу 12 век пред Христа...“. (Подробно и поопширно понатаму во книгата на Александар Донски, Р.И.)
Западна Македонија била Бригија=Европа со своја бригиска симболика.
Пак, македонските автори пишат за Македонија, а не за најстарата Бригија.
Бидејќи во Бригија=Брзјакија има најстара куќа, Велушка, на Велушка тумба, кај новото село Породин,до Битола, се истакнува со бригиската митологија, која
е однесена со Бригите во Индија, Кина...како будистичка.
За пример се наведува населба сверно од Бер, со куќи на складна конструкција, со повеќе соби и тераси. Во секоја куќа има складиште за храна и централно
светилиште. Во една од куќите е најдена претстава на женски фигури и голем број
цртежи со жаби, кози, диви свињи и бикови.
Во Македонија била пронајдена рака од богот Сабазиос, од локалитетот Едеса=Водеса=Воден. На прстите од рељевот се преставени животни и објекти кои се
во врска со боженскиот култ, 1-2 век н.е., 1980. Врската била и со Александар Македонски, кој бил Зевс, преставен во вид на змија. Со Александар Македонски има
монета, на чиј шлем на главата била преставена змија и други симболи. Следи во
Бригија куќно животно да биде змијата. Денес нема диви говеда, нема лавови и други животни кои биле најпознати македонски симболи.
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“Сабазија43 (Σαβαζιοσ),фрижеско божество,чиј оригинистички култ е прифатен во грчкиот свет на крајот 5 в. стара ера.
Сабазија често е поистоветуван со Дионис (в. ова име). Се приповедува дека
Зевс, во вид на змија, се соединува со Персофона и од таа врска е роден Сабазија.
Главни средишта на Сабазиевиот култ се најдувале во Фригија и Лидија. Во
Атина Сабазија го почитувале првенствено жените;групи на неговите приврзаници,
накитени со венци од бела топола и диви мирудии, играле во занес, со змии во рацете. Сабазиевиот култ широко е прифатен во доба на Римското Царство.
Во ликовната уметност Сабазија е прикажуван во фригиска облека, најчесто
со шишарка во раката и нога на главата на овен. Нему му се придадени и Зевсови
атрибути- орел и молња. Во сите делови на Римското Царство се најдени ‘Сабазиеви раце’, вотивни дарови или култни инструменти. Тоа се шака од бронза, со мали
и домали згрчени прсти во гестот благосиљање (benediction latina), украсени со низ
симболи (змија, жаба, гуштер, желка, петел итн.)“.
Во Битола на Саат-кулата има плоча на која е преставен орел в уста со змија.
Пак, во Хераклеа бил бригискиот симбол прч, јарец=јарес=ја арес=Арес...Мозаикот
од Хераклеа со јарец е поставен на почетокот на градското Шеталиште во Битола.
Нада Проева, на стр. 129, пиши за „Култот на змијата“: „Овој култ е посведочен во Пелагонија, во некогашна Пајонија, но и во Вергина (Кутлеш), каде се најдени теракоти на змии. Змијата во античко време е симбол на постојано раѓање и
умирање, односно на реинкарнација, а со тоа и на бесмртност. Таа често се прикажува на македонскиот накит, но и на надгробните споменици, како симбол на хероизиран покојник“.
Значи, таа била бригиска, која се гледа во Битола на Саат-кула од 17 век, а
до денес змијата е куќно животно: само антички=етнички Македонци, без Словени.
За да се потврди дека Бригите=Брзјаците никогаш немале врска со дојденци
е следниов доказ: Битолчани велат „Але шо праиш“,а Охриѓани „Аре што правиш“.
Бидејќи але (аре) бил само Арес, тоа значело: „По-боже шо (што) праиш (правиш)“.
Нада Проева, на стр. 120, пиши: „...Тотоес е претставено како хибридно животно: има тело на лав обвиткано со змии, змиска опашка, скорпии меѓу нозете и
три глави- на жена, крокодил и на крава. Тотоес се идентификувал со египетски полубог Тотоес, што според Манетон бил заштитник на сонот и смртта; сличен е со
сфингите- заштитнички на гробовите,триглавите погребни дајмони,како и со лавјоглавиот бог Туту, кој бил особено почитуван во времето на Птолемаидите“.
Бригите како Хикси владееле во Египет со својата бригиска змија, дативно
у... Токму „Илијада“ била со египетски, бригиски=брзјачки и далматински ракопис.
БРИГИСКА=ЕВРОПСКА ТН.ТРОЈА
Е.Цангер, на стр. 281, пиши за Атлантис, за неговото потонување соопштувањето на Платон се заснивало на египетски извори, што може да биде грешка во
превод, а да се крие историјата на Тројанската војна.
Всушност, се работело за потонување на Левантот од постледено доба.
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За да се потврди дека ракописот за тн.Троја немала врска со Мала Азија, ниту Елада, е наводот на Херодот, Втора книга:
51: „Тоа, а освен тоа и нешто друго што ќе кажам, Хелените го примиле од
Египќаните. Но да прават кипови на Хермес со исправен полов орган не научиле од
Египќаните, туку од Пелазгите, и тоа прво од сите Хелени почнале тоа да го прават
Атињаните, а другите го прифатиле од нив. На Атињаните тогаш, кога веќе се сметале за Хелени, Пелазгите им се населиле во земјата, поради што и овие почнале да
си се сметаат за Хелени. За што зборувам, знае оној што е упатен во мистериите на
Кабејрите, што ги празнуваат Самотрачаните откако ги примиле од Пелазгите. Тие
Пелазги, кои им станале сожители на Атињаните, порано живееле на Самотрака (и
Самотрачаните тие мистерии ги примиле од нив). Кипови, значи, на Хермес со кренат срамен дел први од сите Хелени направиле Атињаните, а тоа го научиле од Пелазгите. Пелазгите си имале некоја верска приказна за тоа (тоа се објавува при верски обреди на Самотрака)“.
52: „Порано Самотрачаните се молеле на боговите и им принесувале жртвитака јас знам зашто го чув од Додона- не споменувајќи никого од нив ни по име ни
по прекар. По име едноставно ги немаме чуено. Ги нарекле богови затоа тие ги поставиле сите работи и се распоредиле. Поминало многу време додека не дошле од
Египет имињата на другите богови (имено, за Дионис разбрале многу подоцна) и
потоа за тие имиња барале пророштво во Додона (се смета, пак, дека тоа пророчиште е најстаро од сите хеленски пророчишта и во тоа време единствено). Кога,
значи, Пелазгите го пронашле пророчиштето во Додона дали ги прифатиле имињата што им дошле откај барбарите, им било одговорено да ги прифатат. И од тоа
време тие при жртвувањето им се обраќаат на боговите со имиња. А од Пелазгите
подоцна ги примиле и Хелените“.
53. „За тоа од каде потекнува секој од нив,дали тие сите постоеле отсекогаш,
како воопшто изгледаат, Хелените не знаеле до скоро, што се вели, до вчера. Мислам дека Хесиод и Хомер се постари од мене четиристотини години, не повеќе. А
тие се тие кои на Хелените им го направиле родословието на боговите, им дале
имиња, им ги распоредиле почестите и вештините и ги опишале нивните ликови. А
што се однесува до поетите, за кои велат дека живееле пред овие двајца, јас барем
мислам дека живееле по нив. Прво за нив го зборуваат свештеничките во Додона, а
второто, она за Хесиод и Хомер, е мое мислење“.
56: „Јас, пак, за тоа имам вакво мислење. Ако навистина Фојничаните ги одвеле светите жени и ги продале, едната во Либија а другата во Хелада, по мое мислење, таа, втората жена, е продадена во Теспротија, која сега е на Хелада, во истата таа земја која порано се викала Пелазгија...“.
За време на Пеисистратос (Пизистрат) Атињаните владееле со Халкидик...
Следи врската на Халкидик, Солун, со Бригија=Европа, каде била тн.Троја. Затоа
Халкидик бил прогласен за Пелопонез, а митологијата од Бригија=Европа да се помести на југ, на голиот Олимп, со своја околина- без услови за говедо, коњ и свиња.
Како што Атина била пелазгиска, Хермес пелазгиски првпат бил направен
од Атињаните и тоа со кренат срам дел: тие први го превзеле ракописот за тн.Троја.
Пелазгите=Бригите биле Варвари, а варварска била Додона со Бик=Зевс.
Бидејќи за Херодот Хесиод и Хомер биле од исто време, а Хомер никогаш и
немало, и „Илијада“ била дело на Редакцискиот одбор на Пизистрат во 6 век п.н.е.,
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од тој век почнува митологијата на Хесиод и Хомер, дури што значеле боговите... :
„тие се тие кои на Хелените им го направиле родословието на боговите, им дале
имиња, им ги распоредиле почестите и вештините и ги опишале нивните ликови“.
Следи само од 6 век п.н.е. бил внесен поимот Хелени, и никогаш порано.
Хелада се викала Пелазгија. Значи, Пелазгија била Пелагонија, а Фениките
биле Венети со домовина од Венеа во Ематија, чиј поим бил пренесен и во Молосија, со Нерон Епир, како што била Додона. Токму нивни центар била само Бригија=Брзјакија, која била Европа. Таму била тн.Троја. А па таа не можела да биде и во
Албанија и Далмација, тие не биле коњарски, ни говедарски.Ова важи и за Неретва.
Херодот во Осма книга пиши под 44: „...Кога станува збор за Атињаните,
тие, додека земјата која сега се вика Хелада ја држеле Пелазгите, и тие биле Пелазги кои се викаат Кранајци. Од времето на кралот Кекроп се нарекле Кекропиди, а
кога власта ја презел Ерехтеј, си го смениле името во Атињани, но кога воен заповедник на Атињаните им станал Јон, синот на Ксут, по него биле наречени Јонци“.
Значи, имињата неозначувале различно потекло, што важело и за Хелените.
Х.Ламб44 пиши: „...Еден Феникиец раскажувал дека името Вавилон навистина значи Баб-ил, божја врата...“. (Ил=бог, баб-а. Бабата секого прима. На планината
Баба нависок врв е Пелистер. Овој зрачи во Италија, прва тв-антена, во Мала Азија,
Средоземно Море со Египет..., Р.И.)
“...Сигурно е дека сите траги за престојувалиштето на боговите воделе кон
таа неистражена страна на светот. Постарите храмови биле свртени кон местото на
изгрејсонцето. Во секој случај, тоа било вистина. Делфи, долу во Грција, биле помлади од Арад на азискиот брег; Аполоновиот храм во Атина бил изграден многу
подоцна од храмот Зевс Амон во Египет, но сето тоа го немало порано- како што
мислел Александар- додека Халдејците и вавилонските Маги го обожувале богот
на сонцето“. (Значи, тн.стара Грција не била битна- без митологија, Р.И.)
„...Расправата на Парапанисад...во времето на Хомер за ридот Олимп, кој сите можеле да го видат во Јужна Македонија, се мислело дека е престојувалиште на
боговите.Дури кога смелите истражувачи се искачиле на него, се видело дека тие се
сосема обични голи карпи. Тогаш митскиот рид Олимп во човечката фантазија бил
сместен источно од Троја...“. (Митологијата се дотерувала и во 19 и 20 век, Р.И.)
Значи, Олимп бил со „сосема обични голи карпи“. Како што Олимп „бил
сместен источно од Троја“, која е на полошо климатско подрачје од македонскиот
Олимп, исто така богатата горномакедонска Баба со Пелистер била поместена на
долномакедонскиот гол Олимп.Тн.Троја како Троика бил само тн.словенски јазик.45
Луис Спенс вели: „Несомнено, тој (Диодорус, Р.И.) не ја измислил приказната за воната на Титаните, бидејќи таа веќе неколку века била во оптек. Судејќи
според сé, може да се претпостави дека постоеле преданија за големата војна на
Атлантскиот Океан. Боговите, сметале Грците, водат потекло од Запад. Оттаму пристигнале мистериите и културите“.
Бидејќи најбитен бил Зевс, пелагонската митологија од Запад Бригија= Европа била пренесена на Исток, на Олимп. Следи тн.Троја да биде поместена исто-
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Овој извонреден човек како љубимец на вистината за Македонија, пишел и за македонскиот јазик.
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чно од планината Олимп. Пак, тн.Троја била источно од Пелистер, а од тн.Троја источно било море=езеро: е-зе-ро, на германски еден ист поим само со различен род.
Ангелина Маркус, „Македонска древна медицина“, 2005, каде говори и за
инструментите од древната медицина со слика на стр. 28 и нагледни средства од
теракота во Асклепијадите со слика на стр. 30, на стр. 45, пиши: „...Сфаќањето дека
царевите некогаш биле богови се гледа низ еповите на Хомер. Околу, во круг на
Беломорското крајбрежје сите племиња ги водат кралеви со боженско потекло.
Агамемнон, Ахил, Одисеј, Патрокло, Парис- Александар, Хектар водел десетгодишна борба околу Троја за Елена, сестрата на Диоскурите Плејади, а ѕвезди на небото близу до боговите. Многу смртни божества Зевс ги направи безсмртни.Меѓу нив
најголем број се тие што ги лечеле боговите, што сами биле лекари и ја лечеле својата војска или имале свои царски лекари во придружба“. (Парис, с=ш, париш, Р.И.)
На стр. 45 има слика и со Одисеј.Зад неговата глава е обесен шлем со кратки
рогови на бригиското=брзјачкото говедо. Овој симбол опстоил кај Викинзите=Варезите, кои денес ги гледаме на спортските напревари ги носат Данците...без Русите.
Ова што е наведено е само во прилог дека митологијата имала свој развиток
со својот Бик=Зевс во Пелагонија и Коњ=Посејдон на Баба со Пелистер.
Во „Илијада“ источно од Троја било езеро (море), а западно од неа висока
планина. Во Пелагонија имало езеро и планина Пелистер со две очи... Токму Троја
се најдувала меѓу нив. Исто така, имало две реки, од кои една се вливала во друга.
Ова и мноштво друго се совпаѓа со Пелагонија. За ова во моите претходни книги.
Едната река била Скамандери=а камен дери, а другата Семоенс=Семенс=Семниса=Шемниса=Шемница.Вторава се вливала во првата Скамандер во 6 век п.н.е.,
Еригон во 5 век п.н.е. и Црна Река во 9 век н.е. Пак, река=рика, оти кога реката извира од камен (Скамандери) таа рика=ри ка.Еригон=е риг он, рига, нарига, носи, земја која е црна. Следи рига=ри га=Геа=зеа=зема=земја=змј=змеј...Бидејќи дери=де
ри, како дебре=де бре, се доаѓа до дери. Имало и град Дерион. Па Нада Проева,46 на
стр. 16, пиши: „Дерион се нарекувала областа на горниот тек на реката Еригон, со
градовите Стибера (Styberra), Алкомена (Alkomena) и Брианион (Brianion)“.
Меѓутоа, тн.Троја се најдувала меѓу двете реки, во врска со езеро и планина.
Покрај Скамандери=Еригон=Црна Река се најдувала пештера Змејова Дупка.
Љубомир Кљакиќ, на стр. 68, вели: „Повикувајќи се на наодите на американскиот археолог Ч. Блеген кој докажал дека Троја VI пропаднала поради земјотрес, а
дека Троја VII настрадала од старобалкански племиња во текот на нивното поседување на Анадол. Будимир напоменува дека тој наод значи ‘уште еден поен повеќе
за Алијевата теза за Илијада на старобалканските Бруги’. Аргумент за оваа Алијанова теза која ја потврдува современата археологија есте и ‘чудна околност што
ахајските борци под Хомерова Троја го гледаат родувањето на сонцето полни девет
години на површината на морето- затоа зората е ‘ружичаста’ или ‘ружопрста’- а не
од поврв на гората. Како и во Хомерово доба по своја прилика сонцето морало да
се родува на Исток, а не на Запад, излегува дека е постар песник на некој дохомеров еп за ахајските освојувања на медитаранските градови со тврди ѕидови, за кои
примитивните Ахајци немале никаква техника, го имал во вид старобалканското а
не анадолското приморје’. („старобалканските Бруги“ во Индија, со традиции, Р.И.)
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Нада Проева, „Историја на Аргеадите“, 2004, Скопје.
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Во врска со оваа индикација за старобалканското приморје како автентичен
простор на тројанската војна...“. (Ведите имале дела како Илијада и Одисеја, Р.И.)
Значи, се работи за бригиски (бругиски) ракопис, со езеро (море) и планина.
Ама овде бил најбитен само исток, со езеро (море), од каде изгревало сонце.
Според Јован Цвииќ,47Пелагонското езеро,низ долините на реките Шемница
и Црна Река, како залив се вовлекувало се до селото Гопеж. Шемница околу Керомарица и Црн Врв прави голем лакт, влегува во Битолското Поле и притекува во
Црна. Реката Драгор се вливала во Пелагонското езеро, а подоцна во Црна, кога
езерото истекло. Поради спуштањето на пелагонскиот гребен, Драгор многу силно
се вдлабил. Затоа и имал силен пад. (Па Курдерес=к ур дерес: ур-иш, дереш, Р.И.)
Неприродниот лакт меѓу Шемница кај Лера и Лисолај, му паднал во очи на
д-р K.Ostreich, Beitrage zur Geomorphologie Makedonien, Wien 1902, S. 41. Според
Естрајх, Шемница и Драгор за време на глацијалната епоха правеле една река која
течела во пелагонската равница. Големите наноси подоцна ја поделиле на две реки.
Драгор бил обезглавен од Шемница. Неговиот обезглавен дел создал езеро, не можејќи да истекува.
Длабокиот преслап на Малиот Ниче кој ја раздвојува пелагонската котлина
од еордејската котлина е Кизли Дервен, во висина на највисока езерска тераса од
770 м, преку кој истекувало Пелагонското езеро при највисокото ниво.
Кај Железник или Демир Хисар, пелагонското езеро како длабок залив низ
широкото корито на Црна Река, на запад се вовлекувало. Долината на Црна Река
тука била наследена заливска долина. И после дилувијумот се одржало плитко езеро во пелагонската котлина...
Езерската тераса кај Битола на десната страна на Драгор е под Смилево. Таа
се вовлекува крај Шемница и Црна и покажува дека нивните долини биле длабоки
езерски заливи. Железничката Црна се вливала во битолското неогено езеро. Тоа
после вдлабнувањето на реката Црна,истекло,иако од него останале заливите полни
со вода и многу бари.
Црна Река е најголема притока на Вардар со должина од 190 км и површина
од 5.697 км2. Во нејзината долина има два дела по кои тече во спротивни правци.
Еден е во Железник и битолската котлина со Скочивирската клисура, другиот од
таму низ Мариово и Тиквеш, до вливот во Вардар. Има три изворни краци: Илинска Планина, Господски бачила и Бигла и затоа се вика Илинска, Железник и Слоештица. Од Бакарно Гумно, главни нејзини притоко се: Драгор, Шемница и Сакулева река. Кај манастирот Топлица, Црна има највисока тераса. Железник има стара
долина, а Мариовска Црна кај Скочивир млада тектонска долина. Таа низ Мариово
и Тиквеш е бујна, дива и силна. Има силна ерозивна сила. Еден дел од долината кај
село Возарци, на излез од Мориово се влива во Тиквеш. Железничката Црна се вливала во неогеното битолско езеро.
Мориовската Црна со регресивна езрозија ја подвижила својата долина. Ерозијата била толку силна, што притоките не ја издржувале рамнотежата. Поради силното вдлабнување, се развила регресивната ерозија, која ја пробила плеистоценски-
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от раздел кај Скочивир. После тоа Железничката Црна почнала да тече по неисушената езерска равнина и се составила со Мариовската Црна, во една река“.
За да се потврди дека имало Пелагонско Езеро, денешниот рибник Букри кај
Кременица,каде се говори и за градот Линк, бил направен на старото корито на Црна Река. Рибникот немал врска со Битолското Блато, а постои езерска фаза на флора и фауна. Ова објаснува, дека таквиот свет бил наследство на Пелагонско Езеро.
Бранко Вукушиќ, на стр. 49, истакнува: „Некои руски автори, не знаејќи за
Салинасовата теза, изразуваат сумливост во хеленистичката верзија на хомеровиот
мит. Ј.А. Шилов кажува: ‘Веќе две илјади години Европејците сметаат дека нивната историја почнува со Грција, попрецизно со опсадата и завземање на Троја во
Мала Азија. Меѓутоа, самите победници ја заборавиле ‘историјата’ на својот Херодот, дека нивната цивилизација почнува на рушевините на некоја Пелазгија, која ја
основал митолошкиот Хиперборејец- Пелазг. Грција го трагала потеклото на своите богови најпрво во Египет, потоа во Пелазгија, Хипербореја, тврдејќи на крајот
дека ја измислил Пелазго- Тројанецот Хомер, кој го прогласиле Грк. Бидејќи ‘таткото на историјата’ не ги нашол Словените ни на Балканот, ни ви Прицрноморие‘не ги ни било’, иронисува Шилов. Проф. Пешиќ го цитира Грегорие Данковски
(1829) дека хомерски, тројански јазик, е субстрат на прасловенските јазици- јазикот
на Пелазгите. Писмото, јазикот, обичаите, религијата, општественото уредување на
Тројанците, веќе го воочиле првите грчки преведувачи на Илијада, се однесува на
луѓе ‘со другчии од нашите’, на време мошне далеку, најдлабоко во минатото“.
Овде е најбитно, што „Пелазг се поврзува со македонска Пелагонија, дури
поставува равенство меѓу термините Macedonian (Pelasgian) или Pelasgia (Macedonia)“. Ова „равенство меѓу термините Macedonian (Pelasgian) или Pelasgia (Macedonia)“ го поставил Сотирофф. Исто така и, „македонскиот владетел Пелагон, го бранел тројанскиот крал Пријам, во Тројанската војна (околу 12 в.п.н.е.)“.
Значи, врската била во Пелагонија, која била во Бригија=Европа. Таа била
западно од Македонија.Пак, првобитна област на Македонија била Ематија=а матија. Таа била мати, мајка на Македонија. Македонија била спротивност на Бригија.
Хомер не бил туку Омер. Токму Бригите=Брзјаците не го изговарале/аат х.
За Б.Вукушиќ: „Елијан, грчки учител на говорништво во Рим (3. век н.е.) соопштува, скоро илјада и пол години после падот на Троја, дека овој јазик припаѓал
на илирските Бриги, сродници на Дарданците од семејството на древните Пелазги“.
Љубомир Домазетовиќ,48 на стр. 63, пиши: „Стефан Византиски49 во своето
дело ја оспорува теоријата на Страбон за локацијата на Троја во Италија и Шлимановата (подоцнежна) теорија за локацијата на Троја во Мала Азија. Во својот опис
за уништување на Илиј и градењето на Рим, наведува: ‘Илиј е заземен на следниот
начин: градот бил во земјата на Ахејците, во соседството на Пелопонез, западно од
Македонија, во земјата Европа... Во тоа време младичот, еден од градските принцови, отишол во градот Солун, кој се наоѓа на исток од Македонија, во потрага по забава, а градското благородништво убаво го примило...’
Византиски јасно става до знаење дека Троја и Илиј не можат да бидат во
Мала Азија или во Италија, ами западно од Македонија, во земјата Дарданија, која
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49

60
тој ја нарекува Европа според името на мајката на Минија, сестрата на Кадмо, тетката на Дионис, која родолсловно потекнува од тројанската лоза и од кралот на
Илирите Дардан. Тој, исто така, тврди дека Пелопонез не се наоѓал во тоа време во
Грција, ами во соседството на Троја, западно од Македонија, во што е осамен бидејќи на тоа укажуваат и родословните табели и митолошкиот материјал“.
Се истакна: „дека Пелопонез не се наоѓал во тоа време во Грција, ами во соседството на Троја, западно од Македонија“. Видливо е дека Пелопонез бил во Бригија=Европа, каде била тн.Троја. Следи митологијата била поместена на Исток на
Олимп, а од него на Исток бил Самотраки, кој бил Пелопонез, никако јужно од 400.
Во белградски „НИН“ од 25. јули 2002 кај Прајс стои за големиот допринос
на Илирите во Тројанската војна и запоставениот историчар Мојсија Хоренски.
Овој опишувајќи го Илиј рекол дека градот лежи во земјата на Ахајците, во соседство на Пелопонез и ЗАПАДНО од Солун и од Македонија, во земјата Европа. Овој
драгоцен податок на Мојсија Хоренски го користел и Стефан Византиски,50 кој бил
црковен поглавар.
Ламб пиши: „Тогаш митскиот рид Олимп во човечката фантазија бил сместен источно од Троја“. Со наводот се објаснува, Троја била западно од Олимп.
Хоренски рекол, Троја била „западно од Солун“. Ова говори, западно од Олимп и
„западно од Солун и Македонија, во земјата Европа“. Значи, во Горна Македонија.
Оваа била на Бригите=Брзјаците. Нивната место положба се совпаѓа со на Херодот.
Се кажа: „ами западно од Македонија, во земјата Дарданија, која тој ја нарекува Европа“. Меѓутоа, Европа била западно од Македонија, Долна Македонија,
а Европа била Бригија. Следи Бригија била илирска или сосед на Илирија. Дури во
неа да би има-ло езеро (море), тое би требало да се најдува само источно од тн.Троја и западно висока планина (Баба со Пелистер). Тоа било/е во Битолско Поле.
Пак, што се однесува за не Пелопонез туку Пелопонес=пело (бело) по (пола)
нес (нес), бело полу острово, кое се најдува во Пело (Бело) Море. Пелопонес сличи
како Мореа во Елада, со три крака...Ако Пелопонес би бил во Елада, тогаш Франките него немале да го именуваат Мореја, затоашто полуостровот бил во море. Тој
како Мореа останал до 19/20 век, а со создавање на Елада, тн.Грција, бил наречен
Пелопонес. Меѓутоа, тоа народот не го знаел, оти такво име немало. Исто така, сé
до 1868 година не се знаело дали имало Хелени, ниту Ахејци, какви тие куќи имале...Следи Пелопонес=Халкидики, а до него е Солун,а западно од него Македонија/
Ематија. Токму Халкидики бил под Ахејците. Бидејќи Ахејци никогаш немало, тие
биле само: “Akhaiwashi”=„Акхаивасхи“, а=о, сх=х и без х само „Акахаивои“=а к
(ко= како) хаи=хај или само ај (ајде) вои (вој): ко ајде (во) вој (бој), што било само
занимање војник, Агамемнови војници. Ова се потврдува и со наводот Еубоја=Евбоја, е у (в) бој, од каде се тргнало во бои=бој.
Да се води долгогодишна војна на равница била Пелагонија, а тн.Троја била
говедарска. Таква била Пелагонија.Во Бригија бој се водело со коњ, кој бил на Баба
со Пелистер. Па следел тн.Тројански коњ. Затоа Е. Цангер, на стр. 227 вели, идејата
коњ е плагијат...Гилгамешов еп...со бокал, а не коњ. И затоа коњот бил бригиски.

50

Нада Проева, на стр. 43, пиши: „Стефан од Бизантиј (Stephanos, VI век н.е.) напишал „Географски
лексикон за народите (Ethnika или Peri poleon). Тој користел извори од сите претходни периоди, па
кај него има податоци дури и за градовите од V и VI век п.н.е...“. „Илијада“ била само од 6 век п.н.е.
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За да се потврди дека во Мала Азија никогаш не била тн.Троја, има метафорична сцена со јагула, зашто говори Прајс, а во Мала Азија никогаш јагула немало. Таа до 1963 година била и во Бригија, Битолско Блато, остаток на Пелагонско
Езеро. Во „Илијада“ имало магаре, а во Мала Азија магаре немало сé до 480 г.п.н.е.
Токму ова треба да се образложи: Херодот се чудел како било можно во Солунско
и Мариово лавот да биде како домашно животно. Меѓутоа, тој ја напаѓал само камилата. Ова било само поради тоа што тој неа не ја познавал. Кога Персијците навлегувале во Скитија, скитските коњи се плашеле од рикањето на магарината. Ова
било исто така, затоашто коњите не ги познавале магарината. Следи камилите и магарињата биле од друго генетско- географско подрачје. Историјата на Херодот била
од 450 г.п.н.е. Тој пиши дека во Хелада не можело да се добие производ меѓу коњ и
магаре, а тоа било можно со магаре од Мала Азија. Следи во 450 г.п.н.е. магарето
било донесено во Елада или нешто порано. Бидејќи при преселбите има стресни состојби, доаѓа привремена неплодност. Најдобар доказ е при преселби на Андите. На
тие надморски висини постои привремена неплоност. Веројано, настапува недозревање на сперматозоидите, итн. За најбитен доказ дека Мала Азија никогаш небила
коњарска е доказ Свети Ѓорѓи. Тој “како јунак на коњ се бори со змев...на ова подрачје кападокоскиот маченик добил атрибут коњаник“, моја книга за тн.Троја. Тој
во Бригија=Брзјакија постанал коњаник. Свети Ѓорѓија бил Крали Марко, Прилеп.
Се говори за „илирски Бриги“...„во земјата Европа“. Следи, Бригија=Европа.
Во неа била врската со народ- јагула, а неа ја имало Пелагонско и Охридско Езеро.
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 55, истакнува: „Многу антички историчари
како факт го прифатиле податокот дека Феничанецот Кадмо и неговата жена Хармонија се епонимни херои на Илирите. Според грчката легенда, која ја забележал
Александар Стипчевиќ во ‘Илири’, Кадмо се зема како родоначалник на целиот
илирски род, тргнувајќи од фактот дека тој имал син по име Илир. Според ова предание, Кадмо, наводно, е испратен во нашите краишта по налог на неговиот татко
Агенор, кралот на Феничаните, да ја пронајде својата грабната сестра Европа. После многу скитање, на Кадмо не му поаѓа од рака да ја пронајде својата сестра заради што немал храброст да се врати во Феникија кај својот татко, па решава да остане во Беотија која, наводно, во тоа време се наоѓа во Грција, каде го основа градот Кадмеја (Теба) во кој се жени со Хармонија, Дардановата сестра, според митологијата ќерка на богот на војната Ареј и божицата Афродита.
...Според мислењето на најголемиот број антички историчари, по Илирие
Кадмејците го добиле името Илири, кои се споменуваат како народ-змија која се
сметала за свето животно бидејќи, според митологошкото предание, Кадмо и Хармонија, после смртта, се претвориле во змии. Енхелејците се сметале за народјагула“. (Свето=куќно животно на Бригите=Брзјаците било=останало змија, Р.И.)
Видлива е врската на Илирија и Европа,што било и за тн.Троја во „Илијада“.
Кога се говори за „Илијада“, се наведува нешто и за Хиперборејците.
Љубомир Кљакиќ, на стр. 164, пиши: „...Будимир продолжува со овој ред:
‘Хесиодовите и хомеровите вести за Хипербоирејците временски е најблиски секако на Хекатеј од Милет, кој веќе на крајот на VI век п.н.е. ја споменува северна Атлантида, ама не ја поврзува за легендарните Хиперборејци туку за епиграфски документирани Кимериои...На тоа место Страбон споменув и Рипајски Планини...И Херодотовите Хиперборејци мораат да имаат свој град, бидејќи нас Херо-
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дот, сосема одредено обавестува дека пратилците (pompoi, одн. perpherrees) кои
одат со девојките на острово Дел, биле хиперборејски граѓани (astoi)’.
‘Аполодор (Библ. II 5, II, 13) бележи дека Атлас станувал кај Хиперборејците, од што Dottin (Anciens peoples de l’Europe, 199) со право заклучува дека овде,
очигледно, е посреди идентификацијата на хипеборејската област со Атлантида: по
своја прилика затоа што таа е хиперборејска област замислена како острово во Северниот Океан. Херодот, меѓутоа, изричито кажува дека Скитите кои не знаат за
Хиперборејците ипак од нив превземаат дарови од делскиот Аполон, па ги испраќаат понатаму. Легендарните Аримаси кои се означени како илирско скитско племе,
се најблиски на Хиперборејците. Во нивните области, кажува легендата, има злато
како и кај Агитарса, потомок на Херакле, архегета Акита и Гелон...’
‘Од опширната монографија за Атлантида, во која Бесмертни дал преглед на
сите толкувања и потполна библиографија (близу 3000 дела) убаво се гледа како
Германецот Каерст доаѓа до четири Атлантиди: северна, западна, јужна и источна.
Сите тие се митски карактер, како и хипербрејската Атлантида односно област,или,
како што кажува Хекатеј, Kimmeris polis. Аристотловата интерпретација на Рипајската планина, исто како и легендата за Аполоновото зимовање кај Хиперборејците
имаат иста смисла како и палеосибирската престава за космос во облик на номадски шатор...‘ ....“
Преселбите биле постепени од Левантот на соседните простори, дури следи
во Јужна Русија. На јужноруските простори се одгледувале земјоделски култури и
домашни животни со потекло од јужниот Балкан со Мала Азија. Белцита на тие простори станале Скити (=с кит и), истоветно со Акита (=а кит а). Скитите кои скитале на тие простори, според Херодот незнаеле за Хиперборејците.Тоа било во 5 век,
кога живеел Херодот, а „Илијада“ била од 6 век п.н.е. Значи, времето било кратко
на тие нови простори да се пренеси митологијата од 6 век п.н.е.,која била бригиска.
Тоа што се наведува за четири Атлантиди, со митски карактер, битна била
Платоновата, а Платон за неа пишел.Авторите што пишат во 19 и 20 век не е битно.
Љубомир Кљакиќ, на стр. 241, пиши: „ Роберт Грејвс, на основ сочуваните
трудови на Хомер, Аполонија Роданин, Плиниј, Страбон и други писатели, како и
на основ на сочуваните документи за Орфичките мистерии, публикувал сочувана
верзија на пеласкиот мит за постанокот на светот.
Кога Еурином, божицата на сите работи, излегла гола од хаосот, а немајќи
на што да се ослони, водата ја одвоила од небото и, играјќи, тргнала према југ, ја
стигнал северниот ветер, Северец или Бореј. Од сретнувањето на Еурином и Бореј
настанала змија Офион која се впушти во љубовна игра со нашата божица, после
што ова снесе сеопшто јајце од кое се појавиле сите Еуриномини деца, сите ствари
кои постојат: Сонце, Месец, планети и ѕвезди, Земји со планини, реки, растенија и
животни. ‘Прв човек беше Пелазг, прататко на сите Пелазги, тој изникнал од земјата Аркадија, а со ним никнале уште некои’ “.51(Офион,офис=опис,апис,авис..., Р.И.)
„Самиот Зевс одлучил да ги казни сите луѓе поради пеласкиот грев, ама Титанот Прометеј, еден од младите Еуринови потомци, одлучил да им помогне, го украл огнот, го дал на луѓето и, како што е познато, за казна бил прикован за високата
стена на Кавказ. Деуклионовиот потоп, уште еден пеласки мит, претставува прото51

Змијата/јагулата биле бригиски=брзјачки. И мечката=арката била бригиска, со својот зимски сон.
Меѓутоа, на просторите на Елада, каде била Аркадија, нема зимски услови за зимски сон со месеци.
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узор на старозаветната приказна за потопот, Нојевата барка и неговите синови. Форонеј, уште еден Пеласт, останал запаметен како прв кој на Пелопонез основал град
со тржница и кој прв ја открил употребата на огнот кога Титанот Прометеј ја предал на луѓето против Зевсовата волја. Неговиот град се викал Фроникон ама наскоро е викан Арг. Со тоа име Јасон ја нарекол својата лаѓа кога биде се упатил во
пустоловина на трагање за златното руно по долината Дунав, по Балканот и бреговите на неговите мориња. Ниоба, ќерка или мајка Форонејева, што зависи од изворот кој го консултираме, се наведува како прва смртна жена која ја облубил Зевс.
Грејвс, исто така, упатува на паралела на пеласкиот мит со санскритските Веди.
Во Пула се чува жртвената жара ‘со натпис посветен на славенскиот бог бура (Бориас)’, односно Бореј од II век наша ера. Видовме како древните Пеласти го
интерпретирале оној нендејно сретнување измеѓу божиицата Еурином и Бореј,а посебно резултатите на тоа сретнување“.
Пелагонија им припаѓала на Бригите, нејзина врска со Пеластите, со својата
митологија, која останала до последно време.Форонеј е само Поронеј, од порон, кој
следи по потоп/поплава. Солунски симбол бил лав, а бригиски прч. Од Солунско
Глаголицата биле пренесена во Далмација и Венеција, а Кирилицата од Бригија во
Истра. И затоа во Далмација и Венеција симбол станал лавот, а во Истра со својата
Пула само прчот. Прч бил и на Бригите во Пакистан, кои никогаш не биле Словени.
Меѓутоа, „Илијада“ била дело од 6 век п.н.е. направена за потребите на Атина. А таа владеела со Халкидик...Црното Море...Следи митологијата била дотерана.
Лидија Славеска, на стр. 131, вели: „ Тука сме должни, особено за оние што
губат од предвид тој податок, да наведеме дека ‘Илијада’ меѓу Атињаните станала
популарна во време на Солон (околу 592/1 год. п.н.е.). Неговиот наследник, Пизистрат, во 566 година наредил да се преведе и накити ‘Илијадата’ на грчки јазик, за
да може народот да се запознае со славната победа на здружените хеленски народи
над Троја (Илион) и над нејзините сојузници, нехеленски народи.52 Плутарх дава
уште неколку прецизни податоци за Хомеровата ‘Илијада’ во живописот на Ликург: ‘Тој (Ликург, б.м.) ја остави Спарта и дојде најпрво на Крит...Од Крит Лукург
отпловил во Азија, за да го спореди, како што се вели, строгиот и простиот критски
начин на живеење, со јонскиот раскошен и распуштен живот...Тука, како што се
чини, прв ги открил хомеровите песни, што биле зачувани кај Креофиловите потомци, и, кога видел дека политичката и воспитната поука во нив заслужува не
помалку внимание отколку пријатното и забавно раскажување, грижливо ги препиша и ги зеде со себе во татковината. За тие песни веќе постеле кај хелените некое
темно прикажување, но само малкумина од нив имале одделни делови од делото
кое, по некоја случајност, се растурило и Ликург бил првиот кој тоа целокупно дело го направил познато’. Истовремено Плутарх соопштува уште еден многу важен
податок, што некако не смее да се превиди, кога вели: ‘Многумина тврдат дека Солон во тоа се послужил со Хомеровиот углед; тој, имено, во пописот на бродовите
вметнал и во тек на преговорите ги прочитал стиховите, во кои се споменуваат и
атински чети за што и самите Атињани мислеле дека е празно дрдорење’. Тоа е разбирливо, кога се знае дека Атина е основана во 776 година пред нашата ера, а Тројанската војна се водела околу 1200-1190 година пр.н.е. Временската дистанца меѓу овие два историски настани јасно покажува дека е смешно вплеткување на Ати52

M. N. Djurić, Istorija helenske kniževnosti, Beograd, 67-68.
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њаните во улога на учесници во големата војна меѓу хеленските народи и племињата и нехеленските здружени народи и племиња. Оттука, во науката се тврди дека
Солон и Пизистрат го интерпретирале Хомеровиот текст во прилог на Атина, особено вметнувајќи го во II книга на ‘Илијада’ целиот дел од стихот 494 до 877.53
Многу е показателен и аргументот што го наведува Платон во дијалогот меѓу Ион
и Сократ, кога ја пренесува фалбата Ионова: ‘Навистина прилега да се чуе,Сократе,
како сум го накитил Хомера ! Сметам дека сум заслужил да бидам овенчен со златен венец од Хомеридите’.54 ...“.
Значи, делата на тн.Хомер=х Омер биле само собрани и „дотерани“, дела.
Следи заклучокот, тн.Хомер пишел на тн.Хомеров јазик, тогаш без коине.
Чарлс Френсис Потер истакнува дека во семинарите за свештеници во САД
било обврска изучувањето на така наречениот „класичен грчки“. Учениците го изучувале многу тешкиот јазик со сложени падежи, родови, бројки, гласови, времиња,
начини, коњугации, деклинации и други промени. Кога тие го зеле да го читаат
Хомер во оригинал, наместо тие да читаат „грчка“ поезија, тие биле воведени во
нов систем на промени, ама не онакви како тие што учеле. Јазикот на Хомер не бил
„грчки“. (Книгава беше на Симе Пандовски, а тој ова никако да го спомене, Р.И.)
Значи, токму Хомеровиот јазик бил народниот и затоа многу поедноставен
од „класичниот грчки“ коине, со 6 падежи (..датив, генетив...). Затоа на коине убаво
се пишело, но не на Хомеров јазик. Истото важело без прекин и тоа сé до во 19 век.
За пример се наведува Григор Прличев. И тој истото го пиши. Бидејќи тн.грчки бил внесен во 1868 година, тој го учел само коине и само на него пишел. Меѓутоа, тој бил наречен Втор Хомер. А пак, тн.Хомер пишел на варварски=тн.словенски, но не на коине. Следи за оваа вистина да напишам свој напис „Глигор Прличев- великан во македонската историографија“, од 90.06.2000, во Пулс.
Бидејќи се говори за Илијада со својата Троја била атинска, е потребно да се
види кога таа била препишана со јонски слова, а на такви ја знаеле и Аристотел со
неговиот ученик Александар Македонски. Љубомир Доматезовиќ,на стр. 418, вели:
„Таканаречениот хеленски алфабет, всушност, е илирскиот алфабет кој со
текот на времето се слеал во две гранки: источна, во источниот дел на Илирија и западна, во западниот дел на Илирија. Според историските записи, се забележуваат
некои карактеристични разлики помеѓу источната и западната гранка, според изговорот на некои букви како што се Х, која на исток се изговара како кс и пс, а на запад обратно. Јонскиот алфабет, како една од варијантите на источната гранка, постанува доминантна и него подоцна го прифаќа Атина (403/402 г.п.н.е.) како службено писмо, откако се шири на целиот простор на Хелада и на останатиот дел на
Илирија, како и на други простори“.
Илирскиот бил венетски алфабет, а Венетите низ Европа пишеле на руни.
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 418, вели: „Најстарите сочувани пишувани
дела на илирската книжевност, секако, се ‘Илијада’ и ‘Одисеја’, пишувани со тн.
дактилски хексиметар кој има многу сличност со пишувањето на јуначките песни
кај Србите. Јазикот кој е употребен е јонскиот, со примеси на еолскиот што упатува
на тоа дека Хомер е Меонец, а Меонците се илирски народ бидејќи родоначални53
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ците на народите, Миза, Лид и Кар, биле родени браќа и внуци на големиот антички јунак Херакле, роден во Кадмеја (Таба или Будва), а нивниот јазик и писмо се
илирски. Во пишувањето е употребуван денес именуваниот илирскохеленски алфабет“. (Авторот говори за илирски, а поимот Илири го внел само Херодот, Р.И.)
Бидејќи се говори за „илирските Бриги“, а авторот пиши „илирски“, следи
само Бригија. Па денес во Р.Македонија службен јазик е бригиски=брзјачки говор.
Бранко Вукушиќ, на стр. 46, пиши: „Историјата е чинител дека Илијада и
Одисеја се преведени за Грците на непознат јазик за време на Пизистрат во 7. (6., Р.
И.) век п.н.е.Тоа било бар 500 години после датумот кој самите Грци го одредиле за
датум (1183. г.п.н.е.). Елијан, грчки учител на говорништво во Рим (3. век н.е.) соопштува, скоро илјада и пол години после падот на Троја, дека овој јазик припаѓал
на илирските Бриги, сродници на Дарданците од семејството на древните Пелазги.
Веќе рековме дека на место каде подоцна е соградена грчка Атина, пред дорската
инвазија, се најдувал пелазгискиот град Пелазгон. Од Пизистрат до денешна званична верзија, која е направена во Александрија во 3. век п.н.е., биле повеќе грчки
доработки на Илијада. Аристотел располагал со другчија верзија од нам позната.
Платон во својата ‘Република’ моли опростување од Хомер што се бришани некои
места ‘кои ги навредуваат моралните чуства на Грците’, со што се подразбира дека
ни за него Хомер не бил Грк. Сите поуздани историски чинители за Троја понатаму
се замаглува со хеленската митологија до денешните денови, а древното ‘хомерово
прашање’, како веќе споменавме, било ‘решено’ со хеленизација на тројанската цивилизација, за да со римската окупација нејзиното наследство би се вградило во темелот на западната цивилизација.
Богатиот германски трговец и археолог аматер Ханрих Шлиман (1822-1890)
1873. конечно го ‘открил’ и местото на тројанската трагедија- градот Троја- Илиос
во Мала Азија на брдото Хисарик...
Шлиманов ‘блеф’...Шлимановиот слој на брдото Хисарик, за кој е утврдено
дека е постар од времето на легендарната Троја преку илјада години(2400 г.п.н.е.)...
Постои, исто така, сумливост во автентичноста на накитот кој Шлиман го
открилт на малоазискиот локалитет Троја. Го прогласил Пријамово благо, златна
маска Агамемнова, женски накит и огрлица на Елена итн. Бил тоа симболичен поклон на неговата млада сопруга Гркиња. Сумливостите се засниваат на тоа што, воочи објавувањето дека го открил Пријамовото благо, Шлиман ги отпуштил сите работници од наоѓалиште, а накиот го откриле само тој и неговата сопруга. Има археолошки индиции за сумливост дека благото можда е откриено на некој друг локалитет. На пример, неколку децении после Шлимановата маска Агамемнова, е окриена во Македонија маска од Требениште, мошне слична на Агамемновата. Недавно
е откриена уште една златна маска на некрополата на Самуиловиот град во Охрид,
која е идентична на онаа од Требениште, исто така од охридската област...“.
Р.С.Прајс,55 на стр. 21, во фуснота 4, пиши: „Троја VIII есте слој кој ја претставува грчката колонизација на Хелеспонтот околу 720-700 г.пред н.е., некои пет
стотини години после проценетиот датум на настанот на тројанската војна“.
Инаку за говедарска Троја за долгогодишна војна со коњи не може да биде
кај Неретва, затоа што таа ги нема тие услови. Добар пример е Далмација, каде е
прежешко за говедо, а говедото го прати свињата која таму не ќе може оптимално
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да живее. За доказ се магарето и коњот: магарето е на поморскиот жежок и влажен
дел со поретки и понежни влакна,а коњот со дебели влакна на планинските висини.
Инаку се совпаѓаат положбите на островата. Тој дури на стр. 10 вели: „Најпосле, на
читателот треба да му се речи дека книгата која оди уз оваа книга (или нејзиното
продолжување) есте Одисеевиот манускрипт, за откритието на Аристид Вучетиќ
1935. година, дека Одисеј лутал по јадранскиот архипелаг,покрај тројанскиот брег“.
Она што пишел Прајс за островите има совпаѓање, дури островите почнале
да се населуваат од 6 век п.н.е. Следи дека имало ракопис и со тие острови.
Ама врската била и со Египет, затоа што имало и египетско совпаѓање.
Харолд Ламб, на стр. 215, пиши за Александар, кој „многу набљудувал и запаметил. Неговата голема способност за замислување не доаѓало од неконтролирани импулси на умот туку од бескрајното подрачје низ кое поминало и кое му се
врежало во сеќавањето. Дури имало и една одломка кај Хомер за тоа место каде
што-еден остров лежи на дофат на звучното удирање на морето во брегот- островот
Фарос на египетскиот брег“.
Лидија Славеска,56 стр. 129, пиши: „Во контекст на вака поставената проблематика ќе треба да обрнеме превосходно внимание на јазикот како еден од најзначајните атрибути на нацијата,односно народот, бидејќи како што своевремено истакнал П. Кречмер: ‘Ниедно културно богатство не е толку трајно и долговечно како
што е јазикот. Особено се непроменливи и постојани имињата на местата, дури и
тогаш кога населението се променило’. Во тој правец ќе го разгледаме повторно
значајното научно сознание за постоење на блискост на македонскиот современ јазик со Хомеровиот јазик, односно на словенските јазици со јазикот од постарите
лексички наслојки во Хомеровиот еп ‘Илијада’. Тоа, своевремено, уште во далената 1815 година го константирал германскиот лингвист Л. Ф. Пасоф, а веќе во 1845
година неговиот труд за Хомеровата лексика е преведен на англиски од Х. Џорџ и
објавен во Њујорк.57 Во својот труд Пасоф утврдил дека голем слој од Хомеровата
лексика во ‘Илијада’ и припаѓа на лексиката од словенскиот јазичен сојуз. Бидејќи
македонскиот јазик припаѓа на овој сојуз, а според повеќе истражувања античкиот
македонски јазик бил истороден со пелазгискиот како најстар балкански јазик, сосема е оправдан заклучокот дека Хомеровиот јазик е навистина близок до современиот македонски јазик во одредени лексички елементи кои се зачувани во постарите изданија на ‘Илијада’. Тоа, впрочем, го покажаа и најновите споредбени лексички проучувања на Одисеј Белчевски, меѓу македонскиот јазик, од една страна,
и Хомеровиот јазик, од друга страна, зачуван во најстарите преписи на ‘Илијада’ за
што говоревме58 претходно“.59
„...Заслужува да се спомене и коментарот на М. Н. Ѓуриќ за јазикот на Пизистратовата ‘Илијада’: ‘Тој јазик никогаш и никаде не беше говорен: изградуван
врз основа на старојонскиот дијалект, тој постепено стануваше вештачки јазик, па
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сé до најдоцно време стана, покрај некои ситни разлики, извор и образец за сите хеленски книжевни јазици’.60 (Тој бил Птоломејов Александриски јазик коине, Р.И.)
Соопштениве податоци очигледно и јасно говорат дека оригиналниот Хомеров текст на ‘Илијада’ не бил испеан на грчки јазик, односно на ниеден книжевен
хеленски јазик, како што ги одредува Ѓуриќ, што ќе значи дека ‘Илијада’ не му припаѓа изворно на грчкиот книжевен корпус, исто како што и митологијата, односно
таканаречениот, речиси редовно во науката (можеби за некого поотмено звучи !),
хеленски пантеон не е изворен и целосно хеленски, туку предимно е позајмен и преземен од палеобалканските народи.61 Хелените од времето на Солон и Пизистрат
имале сериозни проблеми да најдат соодветни зборови во својот јазик и да го преводат и разберат раскошниот и богат оригинален Хомеров јазик, па, како што се
гледа, според мислењето на Пасоф, многу често ги оставиле оригиналните Хомерови зборови, кои структурално му припаѓаат на словенскиот јазичен сојуз“.62
Значи, Илијада била пишена на варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски јазик.
Одисеј Белчевски пишел за Пасоф, кој велел: Хомеров=тн.словенски јазик.
Константин Чулкас во неговата книга го потврдува истото. При тоа тој кажува дека јазикот на Славомакедонците од Лерин води потекло од раниот Хомеров
јазик. Исто така, во книгата се наведува дека тоа не е јазик, туку идиом на грчкиот
јазик. Како грчка пракса, авторот морал и да погине. Во овој случај, тој се „самоубил“. За жал, тоа било само потоа, а не пред тоа. Слично како него страдале други.
Симе Пандовски (2000), „Македонија праисторија, империја и денес“,на стр.
204, цитира: „Овој Хомеров македонски јазик се збогатуваше и постепено се развивал во модерен јазик, ширејќи и употребувајќи засебен дијалект од кој подоцна
настанал, Рускиот, Полскиот, Хрватскиот, Србскиот, Чешкиот, Словачкиот, Бугарскиот, и другите јазици, денес познати како Словенски јазици, засновани врз Македонскиот“.63 (Меѓутоа, Симе Пандовски дури во оваа книга ова го кажува, Р.И.)64
Бранко Вукушиќ кажа: „Од Пизистрат до денешна званична верзија, која е
направена во Александрија во 3. век п.н.е., биле повеќе грчки доработки на Илијада“. Па таа од тн.Хомеров=тн.словенски јазик во 3 в.п.н.е. била преведена на коине.
Меѓутоа, ракописот со говедо и коњ бил од Бригија, значи, Македонија.

60

M. N. Djurić, Istorija helenske kniževnosti, Beograd, 63.
За ова прашање види особено кај Т.Белчев, Македонија центар на современата теогонија, Скопје
1996, како и за другите четири студии со многу интересни ставови.
62
Коректниот и педантен Пасоф на тој начин во Хомеровата епоха го сместува хронолошки постоењето на словенскиот јазичен сојуз. Овој факт само го потврдува искажаното становиште во претходната анализа за суштинска и целосна последователност меѓу протобалканските народи,што ќе значи
и на Македонците, со покасно именуваната популација Словени и новите јазици, толку блиски што
формираат јазичен сојуз.
63
“The Penguin Atlas of Wordl History”, p. 111, Vol. 1, by Hermann Kinder and Werner Hilgemann.
64
Бидејќи јас сум со завршен Земјоделски факултет Скопје, оддел сточарство, работев од 04.11.1972
до 04.11.1976 како научен соработник во сточарска научна установа- Груб (Минхен) Германија со
сточарство (...генетика, исхрана) и докторирав исхрана во Виена- Австрија, од 1990 година го правев мозаикот на тн.Хомеров јазик. Прво прочитав од Одисеј Белчевски дека Пасоф 1815 година напишал дека таков бил тн.словенски јазик. Потоа кај Тихомир Стојановски за Тсиоулкас (Чулкас),
!907 година, Славо-Македонците во Лерин говореле Хомеров јазик, а кај Симе Пандовски за коине
од Ч.Ф.Потер.С.Пандовски никогаш пред тоа тн.Хомеров јазик не го наведе.За него само од оваа кн.
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МАКЕДОНИЈА
Кога се говори за Македонија, пред да има држава Македонија, најбитна
била Бригија, а Бригите се населиле во Мала Азија и ги основале Анадолија и Ерменија. Иако Бригија влегла во склоп на Македонија, бригиското име никогаш не
се изгубило. Тоа може да се види кај Марин Барлети (16 век н.е.), што важи и потоа
а и денес: Бриг=Бриж=Брж=Брз, Брзјак. Каде биле Бригите денес се Брзјаците.
Љубомир Кљакиќ, на стр. 187, пиши: „Тоа е Херодотовата приказна од VI
век п.н.е. и неговиот разговор со египетските свештеници во Теба. Елем, му дошол
на Хекатеј во Теба и почнал да се разметува со старината на својата семејна лоза,
поносен што може да ги наброи своите претци шестнаесет колена наназад. Свештениците, кои стрпливо го слушале, потоа го одвеле Хекатеј во одајата на големиот
храм и му покажат гигантски дрвени кипови на пораните врховни светштеници.
Кипови биле 345. Точно толку свештенички колена наназад Тебанците можеле да
го реконструираат своето минато. Тоа го засрамило Хекатеј и тој признал дека Хелените према Египтјаните се млад народ. Век подоцна, кога самиот Херодот дошол
во Египет, домаќините го обавестиле дека од првиот до тогашниот владател на таа
држава поминало точно 341 поколение или равно 11340 години. Ама, самите Египтјани знаеле дека не се ‘најстар народ’ на светот. Тоа е, како нас не обавестува Херодот, заслуга на една посебна ‘палеолингвистичка’ истрага која ја спровел Псаметих. Тој, наиме, утврдил дека Фрижаните или Фригијците се ‘најстар народ на светот’, што оттогаш Египтјаните со уважување го признавале. Овие Фригијци или Фрижани биле дел на големата балканска заедница на Пеластите. Е документирана дисперзијата на Пеластите во Анадол, на Блиски исток и Кавказ, Долина на Нил и
Месопотамија, како и бројни трговски, културни и други врски на тие старобалкацни од овие краишта. Со разлог, Хомер ги нарекува ‘боженствени Пеласти’, кои уз
тоа се и големи праведници. Ако тргнеме понатаму, во овие Пелести можеме да ги
препознаеме ‘варварите’ од север кои, заблагодарувајќи на својата технолошка супериорност и знаења кои ги поседувале, оставиле така длабок траг во Индија. Од
оптика на материјалната култура, на ова можност нас упатува и Грахам Кларк, кој
заклучува дека херојскиот свет на Веда е сосем близок на Микенската култура и,
додавајќи го малку патриотски преданието на Келтите. Во прилог на идентификување на индиските ‘варвари од север’ и старобалкански Пеласти одат и веќе наведените линвистички, технолошки, митолошки, металуршки аргументи. Можам да
наведам и други аргументи како што е документиран чинителот дека и балканските
Пеласти и индиски ‘варвари од север’ граделе куќи и храмови од дрво, живеејќи во
мали селски заедници. Оваа архитектура и начин на живот се потврдени со археолошки истражувања во областа на Винчанската и Триполската цивилизација“.
Авторот пиши за Фриги=Бриги, а потоа вели: „Е документирана дисперзијата на Пеластите во Анадол, на Блиски исток и Кавказ, Долина на Нил и Месопотамија, како и бројни трговски, културни и други врски на тие старобалкацни од
овие краишта“. Ова е во прилог што во повеќе книги пишев за Бриги, Хикси, итн.
Тие на наведените простори го однеле бригискиот коњ и бригиското говедо. Бидејќи египетското и бригиско говедо било од Левантот, тоа во Египет било египетско.
Се истакна: „Од оптика на материјалната култура, на ова можност нас упатува и Грахам Кларк, кој заклучува дека херојскиот свет на Веда е сосем близок на
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Микенската култура и, додавајќи го малку патриотски преданието на Келтите“. Се
потврдува бригиското наследство, дури келтската писменост била само бригиска.
Томе Чукалка, на стр. 142, вели: „...Има повеќе преданија за името на Македонија. По едно такво предание, прв македонски владетел бил Македон, според кое
име го добила и земјата Македонија. По друго предание се вели дека македонскиот
владетел Пелагон, го бранел тројанскиот крал Пријам, во Тројанската војна (околу
12 в.п.н.е.). По трето предание, околу 1302 г.п.н.е., една колонија на Пелазги, избркани од Хистиод Козмејски, се населиле кај Пинд, област и под име Македонија, го
формирале првото македонско владетелство, кое го вклучувало Ематија“.65
За други еден мит раскажува дека Македонија е според Македон, синот на
Зевс и Тија, ќерка на Деувкалион; ама и Македонија бил од Македон, синот на Еол.
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 172, вели: „После преземањето на египетскиот престол во 1337 год.п.н.е,, Дионис презел голем поход со бродови...
По враќањето Дионис го добива звањето Рамзес I и под тоа име тргнува во
поход на Мала Азија, со цел да ја освои далечната Индија. Во Египет го остава својот роднина Сет за намесник, да управува со Египет во негово отсуство“.
„Откако ја зацврстил власта во Египет, тргнал да ги смирува побунетите Трачани, на чие чело се наоѓал кралот Ликург (или Лик), Амазонките и Кадмекците,
кои се противеле на неговата власт и на воведувањето на неговиот култ. Истовремено, Дионис сакал и да им се освети, бидејќи него и неговата мајка Семела ги навредувал заради тоа што тој бил вонбрачно дете.
Во согласност со намерите покренува голема војска и ја качува на воени бродови. Се истоварува во Тракија и сурово го казнува кралот Лик, а бројните Трачани ги одведува во ропство во Египет. Сурово ги казнува и Амазонките, кои ги протерува во Скитија каде ги наоѓа Херодот и ги опишува. За крал на Тракија го поставува својот син Македон, според кого Македонците го добиле своето име...“.
Тој на стр. 174 наведува слика на мумијата на Рамзес III, каде тој нема закосени очи како Египтјаните и денес Берберите, На стр. 175 е сликата со „Посмртната поворка на Рамзес“, чија кола ја влечат две бригиски=брзјачки широкочелни
и краткорогови говеда. Значи, Хиксите биле само Бриги, кои владееле со Египет. А
ова говори, дека Бригите во Египет го однеле и своето говедо, со волски коли, со
кои се вршело превезување, коњот служел за јавање. Бригиското говедо изчезнало.
Тој, на стр. 205, вели: „Во античката литература постојат нејасни и спротивни мислења за постанокот на првата македонска држава. Поголемиот број извори
го застапуваат мислењето за постанокот на првата македонска држава од Пердика,
еден број од Темен, преку синот Архелај, додека помал број извори одат во многу
поголема длабочина на античкото минато на Македонија, со тоа што тврдат дека
неа ја отворил Дионосовиот син Македон.
Ваквата неслога при одредувањето на најстарите предци, т.е. долниот дел на
родословното стебло, Пердика не го исклучува како еден од кралевите на Македонија. Тој останува во синџирот на македонските кралеви, но тешко е тој да се доведе во врска со горниот ред предци, па сите слични толкувања се сведуваат на градење теорија на претпоставки,што може, но и не мора, да го намали нивното значење.
За да се определи за една варијанта, неопходен е аналитички приод кон сите можни
претпоставки чиј број не е мал. Се разбира, уште во континуитетот на Македонија
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Македонците потекнувале од Деувкалион. Најрани владетели биле од Ерестида до Костур, Аргос.
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како држава, но останува нејасно кој е првиот родоначалник на Македонија и во
која временска длабочина и на кое родословие му припаѓа ?“.
Тој, на стр. 215, вели: „Откако египетскиот крал Дионис (Озирис) многу сурово се пресметал со разбунтуваните Трачани,на чело со кралот Лик и Амазонките,
тој својот син Македон го поставил за крал на местото Лик. После одредено време,
Македон Кралството го нарекол Македонија, а народот Македонци...“.
Томе Чукалка, на стр. 30, пиши: „Според историската хроника Македонците
како и другите племиња на Балканскиот Полуостров од Стариот свет, се исто племе
со Пелазгите. Една колонија од ними која била населена во областа околу устието
на р.Вардар (Аксиус), во 1302 г.пр.Хр.(Според Македонска хронологија) таа област
се викала Ематија. Према тоа Ематија е првобитна област на Македонија. Кај Страбон, либ. Седма фрагмент 23, стои дека Македонија порано се викала Ематија (в.
Goten oder Bulgaren, Dr G.Tzenoff, Leipzig 1915 г. стр. 21). Во секој случај под името Ематија се подразбирало Македонија и тие две имиња биле истоветни по значење. Римските поети (Овидиј в. стр. 502 од ‘Nouveau dictionnaire Latin- Francais’, од
E.Benoist et H.Goetzler) името Emathius, го означувале Македонецот, што ова имало
фигуративно значење за Александар Македонски“.
Лидија Славеска, стр. 84, вели: „Консолидирањето и зголемувањето на Македонското Обединето кралство траело и во текот на идните македонски кралеви.
Така во време на своето владеење Александар I (498-454) успеал да ги прошири границите на македонската држава кон исток и во горно-македонските кнежетства.
Владеењето на Пердика I е исполнето со натамошни настојувања за афирмација на
македонската држава, проследена со чести династички пресврти и судири и бесмислени борби со горно-македонските кралеви поради нивниот отпор кон оваа хегемонија и засилена непријателска политика кон Атина. Времето на Архелај I, кога
е преместена македонската престолнина од Ајга во Пела, е означено со неговите
настојувања Македонија да стане познат и признат културен центар. Неговиот двор
станал средиште на богат духовен живот. Кај него престојувале познатиот музичар
Тимотеј од Милет, драматургот Еврипид и филозофот Сократ. По Архелај I, до доаѓањето на Филип II, настанал период на опаѓање и порази на Македонското Кралство особено по судирите со Халкидската лига и силните Илири. Тоа е време на разединетост и чести промени на владетелите. Тука, до средината на IV век пред новата ера живееле и се споменуваат во зачуваните извори повеќе племиња: Едонци,
Бисалти, Пајонци, Мигдонци, Ботиејци, Пелагонци, Линкестиди, Еорди, Елимиоти,
Орсти и др.
Дефинитивното конституирање на централизирана држава и етничкото консолидирање на древниот македонски народ е извршено до времето на Филип II Македонски (359-336). Војничкиот генија на овој голем македонски војсководец и државник, покрај другите квалитети, бил еден од основните предуслови што му овозможил до 336-та година, кога бил убиен, да направи од Македонија најголема сила на Балканот. Почнувајќи од првите и долготрајни битки со стариот илирски крал
Бардилис во 359/8 г., па сé до смртта, Филиповото владеење било обележано со успеси. Како мудар државник и вешт дипломат, во внатрешната државна политика
направил две значајни реформи: финансиска и воена. Со воведувањето на единствената монета и со ковањето на златни македонски монети (статер со номинална
вредност од 2 драхми) се развиле пошироки трговски врски и се истиснала дотогаш
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раширената употреба на персиските златни монети. Паралелно со економските и
административните реформи, македонскиот владетел Филип II направил и сериозна
административна и воена реорганизација. Во војската ударна сила станала пешадијата, наречена македонска фаланга. Финансиски засилена и военотехнички реформирана, Македонија се наметнала како доминатен политички фактор. Во такви услови не помогнал ни Демостеновиот повик кон грчките полиси за заедничка борба
против ‘македонскиот варварин’, кој говорел на својот македонски јазик, потценет
и презрен како варварски (туѓински) и неразбирлив за Грците. Во таа смисла е поставен и заклучокот на А. Меје, затоа што и покрај многубројните лексички заемки,
македонскиот сигурно, не бил грчки дијалект, бидејќи во него се зачувале некои
постари форми што ги немало во грчкиот јазик и, што е многу битно, Грците (Елините, Р.И.) Македонија ја сметале како туѓа земја. Како што истакнува У.Вилкен,
антагонизмот меѓу Грците и Македонците бил реципрочен ‘бидејќи Македонците
биле израстени во една горда и самосвесна нација, која со презир гледаше кон Хелените’. (За Вилкен, „Македонците...една горда и самосвесна нација“; стр. 117 кај
Ламб: „Аристотел само заклимал со главата. ‘Македонски народ уште нема...“, РИ )
Планираните големи походи против Персијците, по Филиповата смрт, ќе ја
води неговиот 20- годишен син, талентираниот Аристотелов ученик, идниот ‘син
на богот Амон’ и царот на Вавилон, Александар III Македонски, наречен и Велики
(336-323). Победоносните битки кај Граник (334 г.), Ис (333 г.) и Гавгамела (331 г.)
на Александар му донеле победи над Персиското Царство, а гарнизоните на Македонското Царство се прошириле до Индија.66
Долготрајните исцрпувачки освојувачки борби, придружени со повеќегодишното отсуство на Александар од неговата татковина, во Македонија предизвикале
судири и внатерешни немири, што се засилиле по ненадејната смрт на Александар
во 323-та година.Започнало постепено распаѓање на големото Македонско Царство,
поради меѓусебното војување на војсководците- дијадосите и епигонидите и до формирањето на одделни држави. Во тој период започнале и повеќекратните војувања
со Римјаните, што завршило со целосен пораз на македонската фаланга кај Пидна
во 168 година пред новата ера. Оттогаш Македонија, некогашната господарка на
светот, веќе не постоела како самостојна држава“.
Битно е за смртта на Александар Македонски. Плутарх,67 под 77, на стр. 94,
пиши: „Најголем дел од овој извештај од збор до збор е забележан во кралевите
дневници. Во почетокот никој не се посомневал дека Александар бил отруен. Едни
велат дека дури и пет години подоцна Олимпијада наредила да се убијат многу лица и да се откопаат дури и коските на покојниот Јола, небаре тој го подготвил отровот за Александар. Тие, меѓутоа, кои тврдат дека Аристотел го советувал Антипатар да го изврши тоа недело и дека, всушност, преку него бил набавен отровот,
споменуваат некојси Хагнотемид, кој раскажал дека тоа го чул од кралот Антигон.
Велат, отровот бил студена вода како мраз, што како ситна роса извира од една ка66

Љубомир Домазетовиќ, на стр. 242, фуснота 3, пиши: „Пред Александар III постоеле уште двајца
кралеви со името Александар. Александар I бил крал на Македонија во V век.п.н.е., во времето на
нападот на персиската војска и тн. Хелада (на Балканот) и бил нивен вазал. Александар II бил брат
на жената на Филип и мајката на Александар, Олимпија“. Тој на стр. 300, фуснота 6, вели: „Олимпијада била ќерка на епирскиот крал Неоптоломен II, сестра на Александар II, сопруга на кралот
Филип и мајка на Александар Велики...“.Само Епир од времето на Нерон,и само според кралот Пир.
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Плутарх, „Александар Македонски“, 1994 година, Детска радост- Скопје.
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рпа во Нонакрида (градче во Аркадија, Р.И.), па ја фаќаат во магарешко копито, зашто не може да се стои во никакви други садови, бидејќи ги пробива со студот и
острината. Повеќемина автори, пак, мислат дека приказната за отровот е измислена
и за нив доволна потврда е тоа што Александровото тело, кога се испокарале војсководците, многу дни лежело незакопано во врелата и запурничава област, па сепак не се појавил никаков знак за насилна смрт, туку цело време останало чисто,
небаре било живо.
Во тоа време Роксана68 била бремена, и затоа Македонците и изразувале почит. Но, бидејќи таа била љубоморна на Статира, со писмо ја викнала кај себе и ја
измамила. Зашто, кога ја намамила заедно со сестра и, таа и двете ги убила, а нивните мртви тела наредила да се фрлат во бунар и да се затрупаат. За ова дело знаел
и Пердика, кој всушност и помагал во тоа. Тој веднаш стекнал најголема власт, зашто со себе го водел Аридеј како телесна стража на кралството. Аридеј се родил од
проста и лесна жена, по име Филипа, и поради својата телесна болест, која не дошла ниту од природата ниту случајно, станал слабоумен. Во детството, велат, покажувал милостлив и доволно благороден карактер, меѓутоа подоцна, отровот од
раката на Олимпијада, го загубил умот“. (Крај на книгата Александар Македонски)
Симе Пандовски, „Македонија праисторија, империја и денес“,2000, Битола,
на стр. 137, цитира:69 „Царот пиел до доцна во ноќта со другарите и потоа бил поканет на понатамошно пиење кај Медеј од Лариса. Ова било итимно прославување
со други дваесет гости присутни, се пиело жестоко, нешто од што биле направени
легенди. Одма било изјавено дека царот се препил до смрт, или уште полошо, бил
отруен преку кобни мешталки од синовите на Антипатар. Завршницата, според изјавеното, била со разменување на здравици така што царот исцедил преполнети
бокали неразредено вино, дванаесет на број.
Смртта стигнала наочекувано брзо, по неуспехот на докторите да се справаат со тоа. Оваа традиција е склона да нагласува знаци на оболување што одговараат
на труење и нивното потекло датира од непосредно после смрта на Александар. Тогаш Атињаните изгласиле почест кон Антипатровиот син Јола, наводниот убиец...
Банкетот со Медеј се случил при крајот на мај, 323 г. пред н.е. Кога тој завршил
Александар веќе бил во треска и ноќта ја спровел во просторијата за банање“.
Ако труењето би било од вино, убиец би бил сам Александар, а не друг. Затоа немало потреба кај Атињаните почест... А имало и треска, што не било можно
одма да се појави со пиењето или нејзиното завршување. Тој бил намерно отруен.
Ова се гледа на следната стр. 138, каде тој го цитира Валдемар Хекел: „По
дванаесет и четири часови од гозбата кај Медеј, на Александар почнал да му натекува јазикот. Чустувајќи го својот крај испланирал да се фрли во реката Еуфрат која му била лесно пристапна од просторијата каде што лежел, со намера да креира
лажна престава, штом ќе изчезнел да изгледа дека заминал во рајот. Со ова на ум,
ги избркал другарите и жена му, и го изгасил светлото. Но, одма потоа, како што
тргнал кон реката, иако се влечел по земја за да не биде приметен, бил пронајден од
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Роксана, која расплакана успеала да го извлече назад во неговата спална. Од негова
страна, Александар се жалел и велел дека му ја ограбиле неговата бесмртност и ја
заколнал жена му тоа да остане во тајност“.
Тој имал треска од труењето со големи жештини, и сакал да се фрли во вода.
Се кажа: „Александровото тело, кога се испокарале војсководците, многу
дни лежело незакопано во врелата и запурничава област, па сепак не се појавил никаков знак за насилна смрт, туку цело време останало чисто, небаре било живо“.
Со наводот се потврдува, Александар бил убиен со неоргански отров, арсен.
Тој био познат и многу време пред Архелај... Токму арсенот како бактероциден ги
уништил сите микрорганизми во органите за варење, поради што кај него немало
никаков смрад, на разградни производи на микрорганизмите. Арсенот бил даван во
виното, како што било случај и со Напалеон Бонапарта од личноста која од визбата
носела вино и го точела во неговата чаша. Дури тој дента јадел многу бадеми со
цијанид, следело арсенцијанит. Метод за утврдување на арсен преку косата бил пронајден во 20 век. Самите поими означуваат заговор. Овде е битен стикс, како река:
стикс=с тик с, поттик; стигс=стиг с (стига); стихс=стих с (стихо=со тихо); стивс=
стив с (стив=стивна=почина), в=х=г=к. Значи, имало поттик, отровот стигнал, труењето било тихо (пополека, долго време), поради што тој стивна (умре=почина). Тоа
што јас за арсенот истакнав уште во првата моја книга, и втората за тн.Скендербег,
беше поводот што Бонапарта бил отруен од арсен. Пак, сé додека не бил пронајден
методот преку косата тој да се утврди, во 2/2 во 20 век, тоа не можев да го дознам.
Неговиот начин на однесување, негирајќи ги македонските традиции, прифаќајќи ги персиските, неговата беобѕирност дури кон своите кои ги убивал, во
безконечното талкање низ светот и раселување на Македонците насекаде, дури во
Тибет (а и во Америка Маите...), со него морало да се заврши, како што и било...
За пример се наведува, што пишел и Грифит:70 „По смртта на Александар,
Птоломеј I се погрижил да ги задржи и да ги прошири освоените поседи со изградување на силна армија. Поголемиот дел од армијата го сочинувале платеничка
војска, но значително место завземале вистинските Македонци...најздравиот дел
била македонската фаланга преку 25.000, 16.000 опремени во стилот на Филип и
Александар, 5.000 бронзени штитови, плус сребрени штитови како нивни додаток“.
А овде го наведувам мојот став, кои биле најдобрите македонски владетели.
Според мене, Александар I, Архелај и Филип Македонски II, татко на Александар
Александар Македонски бил носител на пропаста на Македонија и уништувањето на неговиот род. Тој ги раселил Македонците низ Азија (Тибет...), Африка...
Меѓутоа, Александар Македонски направил многу за обединување на Азија
со Европа. Следи Харлд Ламб, на почетокот на својата книга да го наведува В.В.
Тарн, Кембриџка историја на стариот век (т. VI), кој пиши: „Заорал нова бразда и
го издигнал повисоко цивилизираниот свет; почнала нова епоха; ништо не можело
да биде онака како што било порано“. Па денес Обединета Европа е негов модел.
Харолд Ламб, на стр. 442, цитира: „Македонците го револуционирале војувањето“, не потсетува В. В. Тарн. „Големата промена што ја извршиле не се состоела во ова или она техничко откритие, или дури подобра стратегиска способност; тие влеале во него нов дух“.
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РИМСКА ИМПЕРИЈА
Македонија од Римјаните била освоена и распарчена, а населението раселено. Името Римјани било според градот Рим, кој не добил слава од самите Римјани.
Александар Донски, „Античко-македонското наследство во денешната македонска нација“, на стр. 144, пиши: „Да ги спомнеме и божествата пенати, за чие потекло во делото на Паради читаме: ‘Пенатите биле божества- чувари на домот кај
Римјаните. Во Италија биле донесени од Енеј од Троја. Кога бил изграден градот
Алба, овие божества биле преселени од Лавиниум во новиот град, но преку ноќта
тие се вратиле во Лавиниум... Тие се претставени како двајца млади кои носат копја’. (К. Парада, цит. дело, наслов Other Deities; Penates)“.
Љубомир Кљакиќ, на стр. 80, вели: „Римскиот полис, чие значење е идентично со старословенскиот поим град, втемелен е по легендата за Ромул и Рем 754.
година п.н.е. Науката тој поим на настан го ‘сместила’ во II милениум п.н.е. Тоа
била селска комуна која претставувала ‘конгломерат на индивидуални заедници на
различни брда’. Материјални артефакти од римското подрачје нам ни дава за право
кога во некој од пеласките заедници да го препознаеме основачот на таа населба.
Традицијата на основачите останала сочувана до денес. Секој 16-17 март, свечената
поворка ги обиколува 27 најважни места во Рим, а тогаш, во чест на основачите на
градот, 27 кукли кои симболизираат луѓе, се фрлат во Тибар.
Во непосредна близина на римската комуна се најдуваат етрурските градови
Тарквинија, Цера, Веја и Вулка. Името Палатинум, брегови на кого никнала првата
римска населба, ‘по своја прилика и не е латинско’, кажува Будимир, додавајќи дека од него потекнува ‘нашата туѓица полача и палача’. Истиот автор најдува дека
потеклото на името на Рим треба да се трага кај Венетулана и Венета кои ги запоседнале областите северно од Етрурците на Апенинскиот Полустров, а ги сретнуваме и на централниот Балкан.
Три етрурски кралеви на Рим, Тарквиниј Приск (616-579), Сервиј Тулиј
(578-535) и Тарквиниј Супербус (534-510), останале забележани како владетели кои
ги удриле темелите на идната слава на Рим. Дијаниниот храм, ѕидот на кралот Сервија, Cloaca Maxima, Форум, Палата (подоцна Регија), се изградени во време на
нивната управа. Тоа посебно важи за Сервиј Тулиј, ‘човек со нејасно потекло’ и
оној ‘чие име сугерира на човек со скромно потекло’. Сервиј Тулиј извршил реформа на римската заедница и удрил темел на државата во потоно значење на тој
поим. Кога последниот етрурски крал е исфрлен од власта, Ларт Порсен, исто така,
Етрурец и владетел на соседните покраини, го разрушил Рим, ама ни Рим не можел
да ја скрши моќта на Етрурија сé до III век п. н.е.
Влијанието на Етрурците и нивната култура на Рим и неговата иднина бил
преседан: ‘римската писменост покажува траги на етрурско потекло или влијание, а
римските деца го учеле во школите етрурскиот јазик додека не го заменил грчки...“.
Рим добил слава од Етрурците со балканско потекло, чиј јазик бил само пелазгиски на Пелазгите. Значи, тн.словенски на тн.Словени, јазик на белата раса. Кога Македонија подпаднала под Рим,Македонците=Балканците повторно го граделе.
Александар Донски, „Античко-македонското наследство во денешната македонска нација“, на стр. 33, вели: „Уште во времето веднаш по римската окупација
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на Македонија, кои до крај се бореле против надмоќниот римски непријател, им се
обратил генералот на римските легии Паул Емилиј, кој притоа рекол дека Македонците ќе останат слободни и целосно господари на своите градови, но Македонија ќе биде под покровителство на Римјаните. Тој рекол и дека Македонците ќе му
го плаќаат на Рим половината од својот данок, кој досега го плаќале на својот цар
(Aemilius Paulus by Plutarch, Translated by John Dryden)“.
Симе Пандовски,71 на стр, 61, цитира: „Во 168-та година Амелиус Паулус, ја
уништи Македонската армија кај Пидна, поништи 70 македонски градови, ги пренел високите класи во Италија и го расчерчил кралството на четири автономни но
потчинети републики, забранувајќи им секакви меѓусебни размени. Персеј бил затворен во Италија и умрел од измачување по две години. Епир бил опустошен и
100.000 Епироти (Македонци) биле продадени во робство за 1 долар по глава... Родос, кој не зел активност во војната на азиското крајбрежје и заради креирање на
компетивно и слободно пристаниште во Делос, приватните записи од Персеј биле
запленети, 1000 луѓе од Ахајската лига, најучените репрезантивци, вклучувајќи го
и Полибиус,биле испратени во Италија: грчкото обожување на Рим, ослободителот,
не бил никогаш толку загрозено како што било сега, Грција го замразила Рим, победителот“.72
На стр. 62: „За да ја распарчат националната компактност на македонскиот
народ Римјаните ја поделиле на четири провинции.Четирите сенаторски провинции
во Македонија добиле нови Римски имиња, по имињата на новите сенатори или по
имињата на одговорните генерали. Така, Римјаните ја покориле територијата крај
Јадранот, ја нарекле Илирикум или Илирија, подоцна, во времето на владеењето на
Далматијан истата била наречена Далмација. Територијата на денешна Бугарија и
дел од Европска Турција била наречена Тракија. Според владетелот Дациус денешна Романија ја нарекле Дација или Дакија, а според македонскиот крал Пир, западна Македонија била наречена Епир. (Епир=е пир, Р.И.)
Оттогаш наваму овие имиња биле употребувани во разни верзии на историчарите, особено во поново време кога нараснале апетитете на новоформираните
држави на Балканот и пошироко, со единствена цел разобличување на македонскиот национален карактер, политички манипулации што до денес се присутни.
Да потсетиме уште еднаш, дека по војната меѓу македонскиот крал Пир и
Рим, кога ‘Грците’ се нашле од страна на Рим, тие биле толку многу привилегирани
што им било допуштено дури да учествуваат во некои римски државни работи. Се
разбира, најмногу привилигирани биле оние ‘Грци’ што се населиле во јужниот дел
на Италијанскиот полуостров, за што била и наречена ‘Магна Греица’.73 Но не било
само тие носени на териториторијата на Рим, туку, како што веќе рековме, од освоените територии преку грабежи и други форми се пренесувало не само богатството, туку и робовите, воените затвореници, меѓу кои и последниот македонски
крал Персеј со целото царско семејство. Иако се скудни документите од античките
автори, сепак доволно се оние достапните, кои сведочат дека Римјаните по нивните
победи однеле повеќе стотини илјади Македонци во робство.
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Магна Греика=греи ка (тн.словенско): греи=греј, иди=оди, дојденец; Греика од најблискиот Епир.
Пак, Греика никогаш не бил користен за Елада со своите Хелени, туку за Македонците 10 век н.е.
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‘За Паулус е речено дека поништил седумдесет (70) градови таму (во Македонија) и дека предал 150.000 луѓе во робство...Во 167 година пред н.е. Римјаните во Италија биле ослободени од сите директни даноци што значи доволна илустрација за профитот кој Рим го остварил во војните на Исток’74 “.
На стр. 64, тој цитира: „Триумфот на Л. А. Павле, кој го победил царот на
Македонија во 168 година п.н.е., траел три денови. Стотици коли и приколки (чези)
и илјадници мажи се заробени сосе оклопи и скапоцено богатство во претерано изобилие и буквално тони од златни и сребрени пари... Освоените територии надвор
од Италија Римјаните ги организирале во провинции. Во 133 година пред н.е. во
провинциите била вклучена Сицилија, Сардинија и Корзика, Шпанија, Македонија
(вклучувајќи ја Грција) и Африка“.75
Томе Чукалка, на стр. 31, вели: „За културата и богатството на Македонската држава може да се заклучи од триумфот што го приредил Емилиј Паул во Рим,
по победата над македонскиот крал Персеј кај Пидна во 168 г.пр.Хр. Пљачкањето и
грабежот на римските легии на македонската земја по враќањето на Емилиј Паул
во Рим, а таму го прославувал најубавиот триумф што дотогаш го видел Рим. За
оваа свеченост (прослава), за време на кое биле сите хранови во Рим отворени, и во
кој учествувал цел римски народ во свечени бели тоги, траело три дена. На првиот
ден била прикажани на 250 коли кои пренесувале само ликови, слики и други уметнички дела, што римските легионери по Македонија ги заплениле. Вториот ден на
колите го носеле силното одземено оружје и штитови, оклопи, мачеви, копја, узди
и др. што со својот сјај на сонцето и тропањето од звукот, одавало некој јуначки и
страшен призор, зад овие одело 3000 луѓе, кои носеле 750 садови полни со сребрени пари, зад ним други кои носеле разни сребрени садови, пехари, шоли итн. Треттиот ден бил најсјајен. Уште од рани зори звуците на воените труби се рашириле по
улиците и ја објавувале свеченоста. Кинисувањето отпочнало со 120 жртвени волови, со позлатени рогови и накитени со венци и ленти, пратени од младинци облечени со китњасто извезени облекла и деца со златни сребрени жртвени садови. Зад
овие оделе војници, кои носеле 77 садови со златни пари во нив и голем жртвен сад
...потоа Персеј со својата фамилија, како и сите повидни Македонци и др. истакнати занаетчии, донесени во Рим на број околу 150.000 луѓе“.
Сé тоа било носено по Царскиот Пат, Via Egnatia=е гнати а: гнати=гонати.
Такви биле и Скотите, кои како скотој биле населени. Тие имаат фустани како што имало во пелагонските села, с.Кукуречани- Битола. Тие не носеле пантолони, а скотската гајда била од македонска овца, дури со македонски ритам 7 осмини.
Наведеното било само на почетокот, а Македонија била плачкана со векови.
Иако Македонија подпаднала под Рим, Македонците биле тие кои го подигнале Рим и Римската Империја. За ова говори Цицерон: „Сите Македонци, сите
војсководци, сите Романи, сите војници“.Па Римјаните до 15 век и за друго не биле.
Така Македонија од Македонците=Балканците и самата се возобновила.
Љубомир Кљакиќ, на стр. 192, пиши: „...космократи со балканско потекло:
Јулиј Кајзар, Октавиан Август, Диоклецијан, Константин Велики и Јустинијан“.
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Меѓутоа, најбитно било/е, кога и кој престолнината од Рим ја преместил на
Балканот=Македонија. Таа била преместена во Никомедија76 од Диоклецијан.77 Таа
била на Исток, а на Запад Милано.78 Тоа биле резиденциите на двата августи.Следи
со Рим се завршило. Него го воздигнале Македонците во 2 век п.н.е., а со него во 3
век н.е. завршиле Македонците. И од 1809 година со Цојне Македонци=Балканци.
ВОЗОБНОВЕНО МАКЕДОНСКО ЦАРСТВО
Љубомир Кљакиќ, на стр. 210. наведува: „Истовремено, околу 50. година п.
н. е. во Палестина се појавила една малаеврејска секта која ја проповедала идејата
за еден и свеопшт Бог,братство,љубав и еднаквост како деца Божји и аскетски начин на живот. Тоа биле први христијани. Наредните триста години, сé до крајот на
III век, претставувало доба на христијанските маченици и мартирска историја на
христијаните. Римското царство ги прогонила раните христијани како најголеми
одпадници и еретици. Во тој период важна улога одиграле римските космократори
од Балканот: Диоклецијан (284- 305) од Сплит и Константин (306- 337) од Ниш. За
време на Диоклециновата власт прогоните на христијаните достинале врв, ама се
покренати и процеси на верска толеранција. Константин стоел на становиште за еднакви права на старата и новата религија во Царството. Лесно не може да се порекне дека верувал во Христо и христијанското свето тројство, сé до крајот на животот останал и гностик и верник на богот Сонце. Неговото преместување на престолнината од Рим во Византион, е преименуван во Константинопол и Царски град
или Цариград, било инспирирано со амбицијата да се обнови Троја. Тек на смртната постела 337. година, Константин службено се крстил во христијанската вера. Така е инаугурисан обичајот, кој во христијанството се задржал сé до V век, луѓето на
должности кои подразбираат насилие и терор, на пример војници или владари, да
ги крстат на смртта.
Иако во исто време бил христијанин и гностик, Константин многу се ангажирал во доктринарните расправи за чистотата и исправноста на христијанската вера. Тој го свикал и први вселенски собор на христијанската црква 325. година во
Никеја. Цел на соборот бил да го утврди канонското христијанство и да го казни
отстапувањето, посебно учењето на александрискиот презбитер Ариј. Ариј бил осуден во Никеја и прогласен за еретик. Тој и неговите приврзаници биле протерани
на Балкан, во Илирик. Неколку наредни векови,сé до Одоакар (476-493),кој владеел
во Рим и Теодорик (493-526), кој владеел и бил сохранет во Равна, денес Равена,
учењето на преизбитерот Арија доминирало на централниот Балкан, во Дунавската
Долина и на Апенински Полуостров“. (Равна, Равена, само тн.словенски, Р.И.)
Она што било во Македонија, тоа продолжило и во тн.Византиска Империја.
Симе Пандовски (1993), на стр. 115 цитира: „Вториот македонски период
беше Византиската Империја со престолнина во Константинов град и Солун (Сало-
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78
Милано=милано. Наводно на латински Milano бил Mailand Mediolanum. Видлив е фалсификатот
на Европјаните, затоашто до денес се знае само венетското=тн.словенски Милан-о, како и Киев-о...
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ники) нејзиниот втор по големина град, од 306 година од н.е. до нејзиното освојување од Турците во 1453 година“.79
Х.Џ.Велс пиши: „Иако изгледа дека Империјата на Константин Велики, Источното Римско Царство, било продолжение на Римската Империја, тоа било продолжение и преродба на Александрвото царство“.
Тоа Источно Римско Царство опстоило сé до 1453 година. Дотогаш имало
покужувања, да се обедини Источниот со Западниот христијански свет. Па бидејќи
Источното Царство од Рим со крстоносните војни беше поделено, значи, уништено,
дури и во потполност оплачкана, за Православните Рим беше најголем непријател.
Стивен Рансиман, на стр. 27, вели: „...Единствата шанса за повторно обединување на грчката црква и, со тоа, на грчкиот народ, може да е прифаќањето на турскиот јарем, под кој веќе биле поголемиот дел од Грците. Само така би можел да
се реконструира православниот грчки народ и, толку да се обнови, што со време да
може повторно да собере доволно сила за да го отфрли јаремот на неверниците и
одново да ја изгради Византија. Со мали исклучоци, до овој момент ниту еден Грк
не бил толку без гордост за да помисли доброволно да му го потчини своето тело
на неверникот, како што не би помислил на својата душа да им ја потчини на Римјаните. Но дали сега она првото не би бил помудриот правец, ако го исклучува
второто ? Можеби севкупноста на Грците не може подобро да се зачува ако народот е обединет под муслиманската власт, отколку ако еден дел од него биде приспоен на работ на западниот свет ? Забелешката, што неговите непријатели му ја
припишуваат на последниот голем министер на Византија, Лука Нотарис: ‘Подобро
турбанот на султанот, отколку митрата на кардиналот’, не било толку страшно како
што звучело на прв поглед“.
Георг Кастриотис, тн.Скендербег, многу убаво знаел дека неговото татково
кнежество од католиците било плачкано. Затоа и тој морал да се бори против Рим.
Меѓутоа, до денес Рим сака да го „обедини“ (потчини) православието. Место Рим да го шири христинанството го ширел исламот: денес ...Велика Албанија...
Бидејќи Рим не му помогнал на Цариград, тој од Османите бил завземен.
Стивен Рансиман, по стр. 52 наведува слика. Таа иста слика кај Филип Шерард е на
стр. 160, од 1455, француска миниатура...Во неа лицата немаат монголски козји бради со една шилка,туку на Белци со повеќешилни бради.Значи,се водело војна меѓу
еден ист народ, само верски поделен, а турскиот јазик е монголски само од 19 век.
Стивен Рансиман, на стр. 173, пиши: „...Но вистинското Царство на православието се поместило во Москва. ‘Константинопол падна’, запишал митрополитот
московски во 1458 година, ‘затоа што ја напушти вистинската православна вера. Но
во Русија верата сé уште живее. Верата на Седумте собори, што Константин му ја
предаде на великиот кнез Владимир. На земјата постои само една голема Црква,
Црквата на Русија’. Сега мисијата на Русија треба да биде да го зачува христијанството. ‘Христијанските царства паднаа’, запишал монахот Филотеј во 1512 година,
обраќајќи му се на својот господар великиот кнез, или цар, Василиј III, ‘ на нивното
место денес се издига само Царството на нашиот владетел...Двата Рима паднаа, но
третиот стои, а четврт нема да има... Вие сте единствениот христијански владетел
на светот, царот на сите верници христијани’. Таткото на Василиј III му имал додадено извесна легитимност на ова тврдење со женидбата со жена од семејството
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на Палеолозите. Меѓутоа, за мистиците што верувале во Третиот Рим, само венчавка немала никаква важност. Ако треба да се повикуваат на поврзаност со династии,
тогаш поскоро ќе се вратат наназад, до женидбата од пред пет века на нивниот прв
христијански кнез, Владимир, со принцезата Ана Порфирогенетска, брак од кој,
всушност, немала пород. Но, правото на Моска на наследство немало никаква врска со земната дипломатија, било очигледно дека така е одредено од Бога“.
Следи Православното Царство било македонско, со македонски традиции.
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 337: „...Во Јудеја, во тоа време, уште од одамна постои верување за ‘Месијата’, богочовекот кој требало повторно да се појави
на земјата и да го спаси човечкиот род од маките и страдањата. Затоа тој во народот е масовно прифатен...“.
Симе Пандовски,80 на стр. 80, го цитира Борис Дедуловиќ, „Слободна Далмација“: „Кога царицата Елена, мајката на цар Константин Велики, 325 година од
новата ера почнала да ја гради црквата ‘Раѓањето на Исус’, можела да биде сигурна
дека е тоа местото каде тој се родил. По иронија на судбината, пештерата во која
бил роден Исус ја сочувал всушност римскиот император Адријан, кој два века пред тоа, со цел да го спречи ширењето на култот на Исус, изградил врз неа светилиште во чест на богот Адонис... Во 529 година од новата ера Самаријанците во текот на водените востанија ја разрушиле црквата, но потоа Јустинијан повторно ја
обновил и опстојува до ден- денес“.
Бидејќи прва христијанска земја била Македонија, и со првата христијанка
Лидија, христијанството било македонско. Во македонското православие Марија не
е католичка Семирамида. Марија е претставена како Македонка со шамија, на која
не смее да и стрчи ни едно влакно коса, што е ознака за проститутка. Католичка
Марија е прикажана иста како Семирамида, чии прамени стрчат вон шамијата. Кога
некоја Македонка умира при свест, таа умира како достојничка: сета коса си ја
вовлекува во шамијата, и нејзините голи делови од раце и нозе си ги вовлекува во
ракавите и долниот дел на фустанот. Најдобар пример е Олимпија, мајката на Александар Македонски. Кога таа умирала, таа умрела како царица: си ги вовлекла сите делови од нозете во фустанот, затоа што на царица не смее да и стрчи ниеден дел
од нозете. Следи нашите стари Македонки, иако неписмени, умираат како царици.
А во ова македонско христијанство се внесло и нешто што не било македонско, а дело само на Александар Македонски, кој прифаќал и туѓи традиции.
Харолд Ламб, на стр. 420, пиши: „Никој не се грижел ниту се осмелувал да
носи царска иранска облека и тијара, какви што носел Александар. Диадохи, наследниците, како што станале познати, се задоволувале со изменета кралска облека- со
дијадема со дијаманти, или шамија за глава, пурпурни наметни и црвени чизми за
јавање, македонски облеки во азиски стил, кои многу подоцна станале облеки на
византските цареви. (Александар сосема се бричел и наследниците го имитирале во
тоа, така што со време брадите престанале да се носат во грчко-римскиот свет)“.
Поповите... во православието носело брада, а во католицизмот се бричеле.
Возобновеното Македонско Царство било православно. Под царод во Цариград, царски град, биле две цркви царска Цариградска патријашија и народна (вулгарна=булгарна) Македонската Павлова Црква (Јустинијана Прима-Охридска архи80

Симе Пандовски, „Македонија зачетоци на првата нација во Европа“, 2000, Битола.

80
пеопископија). Таа како прва црква, чиј основоположник бил Павле, имала примат
пред Римската. Царска била само дел на Тракија, а целиот Балкан...бил охридски.
Бидејќи Македонија владеела со Јужна Италија, Рим, во кои владееле Франките, барал од Цариград, Македонија на Ватикан да му ги остапи италијанските простори. Бидејќи Цариград тоа не го прифаќал, во употреба бил поимот Греики=
греи=греј ки=тн.словенско. Поимот греи=греј до денес на преспански..., ама и словенечки означува дојди. Значи, Франките на Македонците им велеле, вие овде сте
Греики=Дојденци и треба нашите простори да ни ги остапите. На ова не се сложувале Македонците, за кои поимот Греики бил навредлив, зашто имало и расправии.
Токму затоа следат и преписки и меѓу Рим и Цариград. Меѓутоа, Македонците тој
поим никогаш не го прифаќале. Ова може да се образложи на едноставен начин:
имало македонска династија, македонски царски двор, македонска ренесанса…
Ланге, „Карло Велики, како крал на Франките, постанал на Божиќ во 800 година цар на Рим и тогаш имало два цара: Цариград и Рим. Карло сакал да ги обедини царствата и да се оснива едно. Тој и понудил брак на царицата Ирена (797-802),
вдовицата на Леон III. На престолот дошол узурпаторот Никефор (802-811), така
Ирена била прогонета, која потоа умира. Никефор не го признавал царството на Карл. Наследникот на Никефор, Михаил I, испратил пратеништво во Аехен. Кога тоа
таму простигнало, Михаил бил поздравен како ‘император’ и ‘василевс’ (Франачки
царски анали 812 година). Теофанес го нарече Карл изненадно ‘цар на Франките’, а
титулата ‘цар на Ромеите’ на Источното Римско Царство било задржано. Така постоеле две царстки тела: старото, традиционалното на Византија и новото, постанувачкото на Франките“.
Оболенски пиши: „во Византија со подбивен преѕир гледале на титулата на
германските кралеви. Според Лиутпранд од Кремона, кога папските емисари дошле
во Цариград во 968 година, и со себе донеле писмо упатено до ‘царот на Грците’ во
кое папата Отон I се споменува како ‘возвишен цар на Римјаните’, Византијците не
можеле да не го скријат гневот: ‘Каква дрскост’, извикувале, ‘вселенскиот цар на
Ромеите, единствениот Никифор, големиот август’, да се нарекува ‘цар на Грците’,
а таму некој варварин, ‘цар на Римјаните’ ! О небеса ! О земјо ! О море ! Што да
правиме со овие крадци и криминалци ?“.
Видливо е дека Македонците никогаш не се нарекувале Грци, затоашто тие
биле само Македонци, а како граѓани на Ромејското Царство само Ромејци. Меѓутоа, поимот Греики, за дојденци во Јужна Италија, Рим постепено го наметнал.
Следи припадниците на Цариградската патријаршија се нарекувале Грци. Во Источното Ромејско Царство и Цариградската патријаршија службен јазик бил коине, а
во Рим и Католичката црква латински. Пак, народот говорел варварски=пелазгиски.
А овој бил венетски=илирски. Долчи пиши: „До денес во Апулија постојат цели градови, основа на најстарите населеници, кои се служат со илирскиот јазик“. Како
што во Италија народен бил илирскиот=тн.словенски, таков бил и во Елада.
Така постепено Ватикан помот Греики го наметнал врз Македонците. Меѓутоа, тоа никогаш не бил пред Божиќ 800 година, кога Франкот Карло Велики од Ватикан бил поставен за цар. Карло=Carlo е само царло=царило, а Groß=gros=глос=гл,
голем, затоа што р=л, с=генетив се заменува со м=датив: кому=ко м у, нему=не м у.
Густав Вајганд објаснува до каде во употреба бил поимот Булгар, а и до каде
имало Булгари. Тие биле под Охридската архиепископија. Во Ларус, стр. 462, има
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карта: „Јурисдикција на Пеќката патријаршија околу 1669. година“. Нејзината граница се протега по текот на реката Дрим, јужно од Тетово, јужно од Штип, преку
Струма, северно од Самоков, источно од Бела Црква (Куршумлија), на север Оршава...Нови Пазар е Стара Рашка. Источно е Бугарската патријаршија. Источно од реката Струма е Цариградската патријаршија (само Тракија). А се друго е под Охридската архиепископија: цела Албанија, преостанатиот дел на јужниот Македонски=
Балкански Полуостров. Па Арбаните и Еладците биле само под варошот Охрид, со
тн.старословенски. Ова останало за селото Атина се до 1767 година. Дури Атина во
1836 година била под Соборната црква Св.Димитрија во Битола.
Иван Снегаров цитира за укинување на Охридската архиепископија, 1767 г.:
„Со оваа моја доброволна и непринудна оставка долу потпишаниот јавувам
тоа што не ми е овозможено да ги уредам и поправам потребите на Охридската архиепископија, коишто се јавија една по друга пред нас и во наши дни и им дадоа не
мал повод на злосторниците да го напаѓаат името на Архиепископијата и да ги оштетуваат и навредуваат потчинетите на Охридската архиепискиопија митрополити
и нејзината бедна раја, и не може инаку да се избави од нивните раце тамошната
земја и сиот христијански род, освен преку уништувањето на Архипепископијатазаради тоа, имено, се откажувам од Охридската архиепископија, освен од мојата
поранешна Пелогониска епархија (којашто уште ја имам додека сум жив за своја
прехрана и за задоволување на своите потреби). При таква согласност со моите собраќа свети архиреи се направи и оваа (моја) доброволна и непринудна оставка, којашто треба да се постави во светиот кодекс во Великата Христова црква (и во оној
на блажениот ерусалемски патријарх г. Партениј).
16 јануари 1767 година
Охридски Арсениј ветува“.
Македонскот Царство и возбоновеното, тн.Византија, оставиле наследство.
МАКЕДОНСКО НАСЛЕДСТВО
Е најбитно, што Македонците оставиле во наследство,што не било/е спорно.
Харолд Ламб, на стр. 413, пиши: „Под силен впечаток на делата што ги извршил Александар, Стазикрак се обидел да ја освои неговата наклоност. Архитетот направил нацрт за споменик на самиот Александар, кој би ги надвишил пираидите. Неговата замисла била на камената фасада на планината Атос да го изрезбари ликот на кралот, кој ќе остане така за вечноста, држејќи град со десет илјади луѓе во левата рака, додека од десната рака би му истечувала река во морето. Таквата
статуа, се колнел Стазикрат, би била достојна дури и за Александар“.
На стр. 427: „...Џиновскиот Фарос (светилник) кај Александрија го обележувал за бродовите тесниот влез во пристаништето сé до каде што се гледал хоризонтот, а Колосот на пространото пристаниште на Родос служел за истата цел. Во тоа
време сé повеќе се патувало,луѓето почнале да се впуштаат во такви големи градби,
па така се создале седум светски чуда. Оние изградени пред елинстичкиот период
биле лични споменици или гробови- статуата на Зевс кај Олимпија во Грција, гробот на Мавзол, храмот на Артемида кај Ефес, гробниците пирамиди кај Нил и висечките градини во Вавилон, кои Семирамида можеби ги градела за своја удобност.
Бродарство брзо се развивало за да и служи на новата трговија, особено на
поисточните точки: Родос, Александрија, Бејрут. Некои од трансегејските линиски
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бродови можеле да сместат илјада патници. Барем една од морските линии што
Александар имал намера да ја истражи ја отворил Птоломеј, кој воспоставил океански сообраќај околу Арабија со индиски бродови сé до Јемен. Исто така ископале
канал од Нил до Црвено Море и отвориле таму пристаниште, именувајќи го по мајката на првиот Птоломеј, Арсиноа...“.
Стр. 429: „Природно, во таквите услови Александрија, наоѓајќи се таму каде
што сообраќајот по Црвено Море се префрлувал на пловидбата по Средоземјето,
станало жариште на елинстичката активност. Нејзините мермерни гимнастички сали, нејзината керамика и садовите од оникс и јаспис им дале на луѓето од запад да
го почуствуваат вкусот на новиот луксуз. Првиот Птоломеј од Египет бил писател,
или барем водел дневник по наредба на Александар, а библиотеката во Александрија81 станала центар на нови истражувања. Географите тука бележеле нови податоци напоредно со оние од природната историја на Аристотел. Математичарите се
зафатиле со работа да изнајдат нови помагала- притоа особено се истакнал Архимед- и да ја измерат самата Земја, да изработат карти на ѕвездите на нивните патеки
-Ератостен дошол многу близу до точното мерење на Земјата. Еуклид ја изработил
својата геометрија не како теорија туку како корисна наука. Речиси еден век теоријата на постарите Грци се користела за човечките потреби. Тоа бил период на бескрајни експериментирања“.
Стр. 445: „Наследниците ги знаеле неговите методи и ги применувале, но не
биле способни да ги постигнат истите резултати. Со изобилството од злато можело
да најмат војска и почнале да се потпираат врз хетерогени елементи какви што биле одредите со камили и со оклопени слонови. На запад особено одделни владетели
плаќале многу за нови воени направи. Александриските научници експериментирале со ‘грчки огин’ или со ‘морски огин’ што се добивало од некаква смеса од битумен, смола, сумпор или петролеј, а можел да се запали на вода. Во Александрија
било направено нешто како парна машина, заедно со нови направи за опсада, а Архимед-кој не бил одушевен што се занимавал со тоа- усовршил пумпа на завртка
која можела да ја исфрла водата од воените бродови и го искористувал прекршувањето на светлината со помош на огромно конкавно огледало, или на повеќе огледала. За својот господар Хеиро, тиранинот на Сиракуза, изработил систем од транспортери и погонски направи за пренесување на огромни тежини- велејќи дека би можел да ја помести и Земјата кога би имал каде да застане кога ќе го стори тоа“.
Бранко Вукушиќ, на стр. 154 пиши за „Списокот на 7 чуда на Стариот свет
направен,исто така,во Александрија (автор е Грк Филон)...На чело на списокот биле египетските пирамиди, Александрискиот светилник, ама не и Александриската
библиотека, всушност најголемо чудо на Стариот свет. Висечките вртови на Семирамида влегле во списокот како израз почитување према вавилонската култура, посебно нејзините достигнувања во наводнување. Колосот од Родос, симбол на признанија на големите медитерански морепловци. Маузолејот во Халикарнис во бога81

Љубомир Кљакиќ, на стр. 217, пиши: „...Меѓутоа, тоа се само мрвици во однос на она што располагала Александриската библиотека. На почеток на работата, во нејзиниот каталог, ќе се сетиме, биле 700.000 книги и ракописи. Лавовскиот дел на тоа научно и уметничко благо денес не е достапно.
Спиралата на планетарната криза трае затоа така долго: историја доминиција на ирационалности,
незнаење, заматени свести и фанстизми може добро да се реконструираат од првото спалување на
книгите на Александроската библиотека 47. година п.н.е. до нашите дни“. Таа била оплачкана од
Рим.Следи нејзиното богатство се најдува таму. Од тоа ќе се заклучи, Египтјаните биле само Белци.
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тата Карска држава во Мала Азија, кој Александар ја ослободил персиската сатрапија, бил симбол на почитување према култот на мртвите на тоа доба. Фидијиниот
Споменик на Зевс бил израз на почитување према култот на сличното божество во
светилиштето на пелазгиските староседелци на Балканот од Додона, кого по тројанската традиција го славеле Македонците и другите балкански староседелци, а
подоцна и Грци. Храмот Артемида во Ефес бил симбол на култот на Големата мајка, најголемото женско божество на евромедитеранските староседелци, кој стигнал
уште од палеолитот (прасловенско-аријевска Кубала). Светилиштето на култот мајка е продолжено и во христијанството после рушењето на паганскиот Артемидов
храм. Во Ефес 421.г.н.е. е одржан прв екуменски собор“.
Ангелина Маркус, „Ксантика“, 2010, на стр. 51, пиши: „...Македонските царски архитекти предвиделе и граделе јавни згради раскошно уредени и украсени.
Тоа се светилишта, паркови, театри, плоштади, библиотеки, школи, стадиони, работилници и др каде што се одвивал јавниот живот на целокупното население. Таквите градови се услов да се спроведува уметничкото творештво, школувањето и прославите. Плановите на сите македонски градови се исти, од исти архитекти градени
со иста намена создадени. Тие градови со ист изглед функција и тврдини што Александар ги оставил кај 40 народи во Азија во голем број и тие се од македонскиот
прототип изведени. Тоа се стотина Александрии. За да разбереме што е план на македонски град ќе се послужиме со планот на Динократ за Атос што на Александар
му го предложил неговиот архитект. Александар тој план за Атос не го прифатил,
но подоцна по тој план ја изградил Александрија и другите градови што ги градел
по истиот план и со исто име.
...графика на бакрорез со планот на Атос во вид на човек, всушност ликот на
Александар исцртан на целиот полуостров како што го замислил Динократ.82 Таа
графика била поместена во ренесансата во една книга за архитектура од архитектот
Маркус Витрувие, пишувана во 25-тата година пред христијанството. Од Витрувие
има значајни податоци за македонските градби. Во Хераклеа во Битола, најдена е
скршена скулптура на Витрувие што зборува дека тој им бил познат на Македонците. Важноста на Витрувие за нас е значајна заради што ни го претставува Динократ и царот Александар. Така дознаваме за Александровата идеја да го именува
Динократ за автор на урбанистичкиот план на Александрија. Планот на Динократ
за Атос, градот да биде во вид на тело претставуваат органска космичка аналогија
за човекот, градот, вселената и просторот. Тоа е главна концепција: нашето тело
нашиот дом, нашиот град како идеја за план на град да ги содржи хуманистичките
идеи на доблеста на сите луѓе удобно сместени со врска на космичката и човечка
духовност. Сите Александрии имаат иста содржина и сите лежат на спрострена царска хламида под небеска светлина. Пред 2 години во Стоби била откопана скулптура со издолжена рака како во бакрорезот за кој што зборувавме. Тоа значи дека
и Стоби како и другите градови во Македонија се планирале и граделе според плановите на царските архитекти. На Атос било предвидено градот тело со главата да
допира до највисоката точка на ридот до светлината и надолу да течат реки, патишта, паркови и друго. Телото на градот обликувано како човечко тело со поврза82

На стр. 52 е слика со текст:„Витрувие ја изработил литографијата како план за Св Гора од Динократ, Александрискиот царски архитект. Планот е применет во градење на сите Александрии како
тип на македонските царски градови“. Сликата е и во книгата на Ристо Поповски (2000), на стр. 145.
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ни органи, како функцијата на зградите, како идеја остварена во Александрија и
историски е потврдено. Тоа значи македонските градови со сите градби максимално се прилагодни за живот со сите удобности на највисоко ниво и за раскошните
прослави како Ксантика...“.
Милутин Миланковиќ,83 на стр. 127, пиши: „И небеска тела имаат свои сили
со кои дејствуваат на Земјата. Со своето вртење околу Земјата Сонцето нам ни создава годишни доба, Месец на плима, осека и роса. Некои од планетите донесуваат
влага, некои суша. Кога планетите кои создаваат влага се сретнат во влажните зодијаци, настанува долготраен дожд, а кога сувите планети се сретнат во сувите
знакови, јаката суша е неизбежна. Позната е ствар дека поради тоа годината 1524.
била необично дожлива, а летото на годината 1540. извонредно жарко“.
„Па небеските тела толку влијаат на целата природа, не можеме да им избегнеме. Оти нашето тело е составено од четири елементи.Од мешавината во која тие
елементи во часот на родување во нашето тело се застапени зависи нашата телесна
особина, нашиот нарав, нашиот ќуд, нашата даровитост.Констелацијата на ѕвездите
во тренутокот на нашето родување нам ни удира секому свој жиг за цел наш живот“.
-„Аха !“ извикнал оној нацврцкан русокоси брливко, „сега ми е јасно дека во
тренутокот на моето родување една влажна ѕвезда добро ме ожигосала“.
Сите се насмеале на оваа упадица, па и сам Тихо, но Кеплер најповеќе.
Тихо поново се замисли и ја подпре со двете раце својата отежната глава.
„Кажи ми“, рече тој како испред себе, „тренутокот на своето родување па ќе ти кажам кога ќе ти чукни последниот час“.
Сите ги упериле своите очи во Тихо. Тоа ги разбира тие прашални погледи
па го даде ова толкување.
„Кога го знам тренутокот на родувањето човеково,јас можам со своите астрономски пресметки точно да ја одредам положбата на подвижните тела на ѕвезденето небо каква била во самиот тренуток, тоа ест можам да составам хороскоп на
тој човек. Од тој хороскоп ја читам неговата судбина“.
-„Есте,“, рече еден од присутните, „слушнав толку пати дека Тиховите хороскопи се непогрешливи“.
-„Та тој,“ додаде другиот, „ја предскажувал смртта на султанот Мурад точно
на час“.
Ангелина Маркус, „Македонска древна медицина“, на стр. 50, пиши: „Македонскиот хороскоп си нашол место во еден мозаик за Хераклеа каде што се претставени во централниот круг атрибутите и сверно слики на неговите хероства. Лавот, бикот, вепарот, хидрата, Посејдон како водолија, близнаци и други мозаични
слики соодвествуваат на општиот хороскоп поврзан со судбината и иднината на луѓето во комбинација со болестите.
Еве ги тие зодијачки знаци, букви, водени, огнени, земни во констелација со
ѕвезди од небото над Македонија.
Овен
Јасон, златно руно
оболува
глава
Бик
Света сила, Крит
оболува
гуша
Рак
Пророштво Делфи
оболува
варење
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Девица Богородица
оболува
јетра
Скорпија Асклепио (змија)
оболува
полови органи
Јарец
Арес
оболува
колена
Риби
Беломорски делфин
оболува
стапала
Водолија Света рена
оболува
потколена
Стрелец Кентаур
оболува
бутови
Терезија Космичко архе
оболува
црева
Лав
Херакло
оболува
колк, срце
Близнаци Диоскури
оболува
рамења, раце
Под небото на ѕвездите и зодијакот, Македонците изнашле здрави места за
живеење, за среќа и здравје. Тука изградиле светилишта славејќи ги хероите на хороскопот. Изградиле соѕвездија на земјата со иста светлост, од небото и од Сонцето
-македонски најголем симбол“.
Во претходните две мои книги пишував за чакрите, како бригиски традиции.
Дејвид Аик, на стр. 120, пиши: „Нашите духовни, ментални, емоционални и
физички разини на суштествата се поврзани со вртлозите на енергија познати како
чакри (тоа е санскритски збор кој значи ‘коло на светлоста‘).84 Низ тие чакри односно вртлози на енергетските пореметувања и неравнотежи преоѓаат од една разина
на друга (види слика 18).85 Затоа кога сме под голем емоционален стрес најпрво престануваме логично да мислиме. Неравнотежата на емоционалната разина се пренесува на ментална разина. Ако неравнотежата не се исправи, пореметувањето со времето преоѓа на физичка разина, и на тој начин стресот и емоционалниот немир узрокува болест ово или оној вид. Емоционалната неравнотежа во физичкото тело се
манифестира како хемиска реакција и тие реакции службената медицина (читај меѓународна фармацеутска компанија) настојува да ги ‘лечи’ уз неверојатна цена како
во пари како и во долгорочни последици по телото. Тие лечат симптоми, а не узроци, оти мнозинството лекари толку се индокринирани да немаат појма како телото
всушност функционира и што навистина е човечкото суштество. Меѓутоа, тие кои
управуваат со фармацеутските компании тоа го знаат и покушуваат на сите можни
начини да ги потиснат ‘алтертивните’ методи на лечење кои ги лечат узроците, а не
симптомите.
Чакрите исто така впиваат енергија во нашите полиња на свеста и во потполна функционална состојба ние во себе внесуваме голема количина енергија, посебно низ коренската чакра на дното на ’рбетот. Од таа чакра енергијата се движи према горе, низ седум главни чакри сместени долж ’рбетникот, те излегува низ крунската чакра на врв на главата. Сé тоа детално го опишав во другите книги, на пример во I вистината вас ќе ве ослободи. Од разлогот во кој подлабоко ќе влезам во
едно од следните поглавја, што повеќе енергија впиеме во своето енергетско поле,
тоа повеќе моќ имаме на располагање за управување на сопсвената судбина. Во толку за оние кои сакаат со нам да владеат и нас контролираат е од клучна важност да
пронајдат начин на кој ќе се ограничи количината на енергија која ја впијуваме. Ту84

Сум по дедо, по татко, од С.Долно Оризари- Битола од Чакревци: точак=точакар=то чакар=чакр-е.
Под слика текст: „Човековиот состав ‘чакри’ односно вртлог кој ги прожима нашите разини на
постоење. Кога се отворени, сме поврзани со свемирот, привлекуваме неограничени количини на
енергија. Кога се затворени, сме одделени од свемирот и искористуваме само дел на своите ментални, емоционални, физички и духовни можности“.
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ка на сцена стапува манипулација со секс. Трите најниски чакри се коренска, сексуална чакра изнад неа, те чакрата поврзана со нашата емоционална разина во солараниот плексус. Таа чакра ја стимулира ‘тремата’ и ‘нервозата во желудникот’ кога
сме загрижени или под стрес. Така христијанските и ‘моралните’ ставови према
сексот ја затвораат коренската чакра, а дел на енергија кој ипак низ неа се пробива,
след својот страв и кривење кои ја окружуваат оваа тема, доаѓа до сексуалната и
емоционална чакра неравнотежен, што доведува во неравнотежа и го слаби целото
човеково поле на енергија-свест.Мнозинство христијански свештеници немаат појма дека во тоа е така, оти тоа е дел на тајни знаења кои се скриваат од јавноста, меѓутоа оние кои управувале со Христијанството и Римската црква од самиот почеток
секако знаат. Секоја генерација, било свесно или подсвесно, била увјетувана со христијански начин на размислување за сексот, те, од своја страна, помагала во увјетувањето на наредните генерации да мислат исто. Но, сексот е дивен. Во него треба
да се ужива. Способноста на друго човечко суштество физички да му се изразува
својата љубов е извонреден дар. Не ми грижа која е ваша полна ориентација. Љубовта е љубов. Да ја изразиме.Ако Агустин или Папата сака да ја заузда својата, поштено, на секое негово, сé додека не ми говори како да го живеам својот живот.
На Исток, во Азија и Кина, знаењето за моќта на сексуалната енергија се
очувала во текот на илјади години, а на Запад го практикувале во тајните друштва и
сотонистички ритуали. Уште еднаш, сексуалната енергија заправо е тоа- енергија, и
може да се употреби конструктивно или деструктивно. Во источните религии вештината на свесното создавање и поттикнување на сексуалната енергија е позната
под тантра. Сексуалниот однос сосема исправно се посматра како соединување и
уравнотежување на машкиот и женскиот, yanga (машкиот) и yina (женскиот). Сврхата на тантаристичкиот секс е побудување на сексуалната енергија вскладирана на
дното на ’рбетникот, енергијата кундалини, како што постанала позната. Неа ја симбилизираат змии кои се разматуваат од спиралата; во тантрите учесници се надѕира и одгајува оргазам како би го преобразиле кундалниот од нејзината изворна состојба (ching) во повисока енергија (ch’i), те најпосле нејзиниот највисок израз
(shen). Тоа се работи со подигнување на енергијата од ’рбетникот и со поново спуштање сé додека не се досегне вибрациска состојба која на особата му овозможува
наново да се спои со свемирот. До крајот на оваа книга ќе ја увидите важноста на
таа метода и нејзината научна основа. Кога каудалини експлодира во вашето енергетско поле како што 1990-1991. година ми се случи мене, тоа вас може духовно,
ментално и емоционално, понекогаш дури и физички сé да упропасти додека не овладеете со нејзината моќ. Пробудена каудалини се опишува како ‘палење внатрешен оган’. Мојата не бил оган, тоа бил нуклеарни напад ! Тантра е осмислена на начин тој процес да се приведе на крај на еден повисок контролиран начин, меѓутоа
неконтролираното будење понекога пружа многу поинтезивно искуство просветлување. На еднаш кога кундалини се пробуди, имате непресушна залиха изузетно моќна енергија со која можете да чините што год одберете. Сотонистите сексот го
употребуваа како главен дел на својот обред така да тука сексуалната, кундалини
сила може да се искористи за своите грамозни цели. Меѓутоа, еднакво така може да
се искористи нас да не ослободи, и затоа христијаните се опседнати со тоа сексот
да го претворат во валкано, неморално и криво оптеретено искуство кое ја поти-
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снува или ремети равнотежата на енергијата кундалини и ја оделува особата од космичката разина јаства“.
Стр. 502: „Ова може да се објасни и на друг начин. Нашата свест е низ на
меѓусебни поврзани енергетски полиња.Ние имаме интелект, чуство, дух и така натаму, кои титраат со различни фрекфенции, ама продираат едни во други низ вртлозите познати како чакри, што е санскритски збор кој означува ‘тркала од светлоста’. Како што порано споменав, низ чакрите-вртлозите емоционалните неравнотежи се пренесуваат на ментална разина, и натаму, на физичка разина. Тоа е начин
на кој стресот узрокува болест и разлог зашто престануваме нормално да размислуваме кога сме емоционално вознемирени. Седум главни чакри се сместени
измеѓу завршетокот на ’рбетникот и врвот на главата, како на слика 59.86 Долните
три не поврзуваат нас со Земјата, а горните три нас не поврзуваат со духот, со ‘чуството’. Во идеална состојба, човечкото суштество е спој на физичкото и духовното: Небо и Земја. Точак на равнотежа во составот на чакрите е срцевата чакра, низ
која изразуваме чуство љубов и омраза, највисок и најнизок израз фреквенцијата на
распонот на чакрите. Тоа е извор симболизам срце и љубов. Денес љубовта се
поврзува со физичкото срце, ама заправо е духовно срце, срцева чакра, надахнување за тој симболизам. Кога изразувате љубов во неговиот вистински и најчист облик, безувјетно, непросудувачката љубав, срцевата чакра се отвара попат цвет и се
врти брзо произведувајќи огромна снага. Цветна снага ! Со тоа цела ваша пониска
свест резонира со фреквенција на чиста љубов и се поврзува со повисоките димензии на свеста кои резонираат во склад со фреквенцијата љубов. Не ми е грижа кој
сте или што сте работеле, вашата душа е чиста љубов...“.
Бригите дошле на Исток до Источна Азија и ги однеле своите традиции. Тие
биле повеќебожни. Кога во Бригија, и пошироко Македонија, дошло еднобожеството, тоа ги уништили сите традиции. Следи во книгава тие повторно да се внесат...
Нада Проева, на стр. 130, вели: „На една маска од Требениште е прикажана
пчела. Пчелата, според прастарите верувања од предхеленско време, била душата
на починатиот, а очигледно била симбол за мумификацирањето, кое во Македонија
се правело со мед. Податоци за мумифизирање со мед има кај повеќе антички писатели; така, спартанскиот крал Агесиполид, кој умрел 380/79 г.п.н.е. во Афитис на
Халкидик, бил балсамиран со мед; телото, пак, на спартанскиот крал Агесилај, кој
умрел 363/2 г.п.н.е. на враќање од Египет, според еден податок го ставиле во мед, а
според друг- во восок, зашто немале мед“.
Пчелата била дете на Сонцето, а спорен нејзината кошница се правеле пирамиди. Македонската изчезната флота на Александар Македонски стигнала западна Америка...Таму Македонците однеле традиции за подигање на градежи, што важело и за египетски хиероглифи со фонетско писмо,како и египетско балсамирање.
Да не се изуми, дека Македонците таму однеле календари, кои се употребувале.
Она што Македонците го знаеле за генетиката, што Континенталците го научиле по тн.Словен Грегор Мендел, Македонците го применувале во својата Македонија и насекаде низ Светот. Кога изчезнала флотата на Александар Македонски
таа стигнала во Америка, морнарите се ожениле со Индијанки, а во 15 век Маите,
според македонската митологија од Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го дала си86

На неа се претставени сите седум главни чакри: коренска чакра, сакрална чакра, чакра на соларниот плексус, срцева чакра, грлена чакра, чакра на трето око и крунска чакра.
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нот Хермес, што важи и за другите..., биле Белци, како што биле дивите плачкашки
Континенталци, кои се нивно уништиле, а и нив ги истребија. За истребување останавме уште ние, овде останати, за нас да не делат, додека не сотрат. Ако тие нас од
1071 година не не сотруваа, ние знаевме за употреба на тревнилекарства, лечење со
мочка, имавме антибиотици (во бабинпрдеж)..., а тие за нив знаат од 19 и 20 век.
Ангелина Маркус на стр. 55 вели: „Авицена, Авераес и Мојмонид се вметната алка, древната македонска медицина, да се префрли преку Шпанија во средновековна Европа. Таквата медицина се користела и до XIX век.
Авицена, околу 1000 г. од новата ера, од Бухара отишол во Персиките емирати како кралски советник- лекар. Ширел еден вид источен Аристотелизам, го користел Аристотел за исламот и Коранот. Го оставил познатиот прирачник наречен
Канон за потребите на медицината во арапскиот свет. Многу рано овој канон е преведен на латински и на руски јазик. Медицината од Канонот нашла широка примена по христијанските манастири кога Арапите дошле во Толедо“.
Франките имале исто потекло со Македонците, тие отсекогаш имале врска
со Македонците, сопругата на Отон II Теофана била Македонка итн.: со медицина.
Се истакна: „Многу рано овој канон е преведен на латински“. Бидејќи Франките говореле само тн.словенски, тие нивните кралеви ги прогласувале со тн.старословенски јазик, се потврдува, тие биле Тројанци, Пријамови, како Македонците.
Овде се најбитни календарите за кои во светот дури и денес се расправа.
Михаел Гранд, „Клеопатра“, пиши: „Можеме да согледаме некои работи, за
кои Цезар и должи на Клеопатровата Александрија, и според тоа, директно или индиректно на неа. Прва била неговата реформа на календарот... Во Птоломејскиот
Музеум во Александрија било големо проучување... Македонскиот календар на
Александар Велики бил недоволен... Во 239 год. пред н.е. Птоломеј III ја прогласил
соларната година, но неговата реформа во Египет не била целосно успешна... Таа
идеја останала, под закрила на Цезар, да ја продолжи клеоптаровиот астрологичар
Сосиген. Тој ефективно го довршил календарот и го прогласил за Римската Империја, како и за модерниот свет“.
Бранко Вукушиќ, на стр. 111, пиши: „Двата христијански календари, јулијански и грегоријански, се сврзани за личности кои ги пропишале- јулијански за Јулиј Цезар (би можел да се вика и цезаријски, римски) и грегоријански за името на
папата Грегор 8. Јулинјанскиот календар го вовел Јулиј Цезар со почетен ден по неговиот роденден 25. декември.Помалку е познато дека овој календар заправо не бил
римски, туку изработен во Египет, Александрија на македонските Птоломејови во
кој биле собрани египетски и други древни знаења. Подоцна, на соборот во Никеја
325. г.н.е. тој календар го прифатила и христијанската црква“.87
За христијанството се вели Исус Христос бил Александар Македонски. Пак,
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 39, вели: „...Во новото време најчесто се употребува
тн.христијанско сметање на времето од 30-тата година кога, за време на римскиот
император Август, ‘воскреснал’ Исус Христос88 во Назарет, за кого народните маси
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Томе Чукалка, „Македонија...“, 2003, Битола, на стр. 52 пиши: „...Грегоријанскиот календар чија
изработка ја поттикнале Николаус Чусанус и Никола Коперник, а во католичкиот свет го вовел папата Гргур XIII во 1582 г.“. Ватикан не се бавел со догма, туку со астрономија, дури и Дарвинизам.
88
„Вистинскиот Исус Христос живеел за време на Тројанската војна како Аполонов свештеник. Тој
бил голем верски старешина на сите светилишта ширум Илирија. Неговата слава наследно ја пре-
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верувале како во спасител. Во VI век годината на неговото раѓање се зема како прва година од броењето на годините. Времето пред раѓањето на Исус Христос се вика ‘пред новата ера’, а времето после неговото раѓање ‘нова ера’ “.
Љубомир Кљакиќ, на стр. 157, вели: „Оваа хиеархија на вредноста е и просторно воспоставена: центар на интелектуалната моќ е таму каде времето може да
се подвргне на насилните процеси на фрагментација, ‘револуционирање’ и дисконтуитет. Затоа тој центар можел да биде во Рим и во текот на XX век. Се разбира,
по цена на ‘чистење’ со временски континуум од противречности кои отворуваат
проблем на втемеленост на една таква слика на светот. Оваа пракса христијанството го негува од III век. Тогаш Секстус Јулијус Африканец одредил 6.000 години за
целата човечка историја од постанокот на светот, сместувајќи го Христовото родување во 5.500. година од тој произволен ‘почеток’. На исток, овој модел го усовршил Еузебио со својата Historia Ecclesiastica, а на запад Јероним со својата адаптација на Секстусовата хронологија. Така се ‘ливидирани’ стотини илјади години
човечка историја. Папскиот Рим оваа можност на манипулирање со времето доследно го користел и користи сé до денес. Наравно, со времето доаѓа до појава на многу нови претенденти на престол на целиот екумен: Константинопол како Втор Рим,
Москва како Третти Рим, Лондон како центар на трансконтинентална империјална
моќ, Берлин и Парис како претенденти на наследното римско германско царство на
Карло Велики, Виена како аспирант на поседите на Отоманското царство сé до Константинопол...“. (Тој бил главен град на возобновеното Македонско Царство, Р.И.)
Наспроти, македонското христијанство, католичкото има друго свое наследство. Тоа го прифатило не само новиот календар, оти католицизмот се бавел со
астронимија, туку и Дарвинизмот, од мајмун да потекне човек. Следи Богот да личи на мајмун. Ама не е само тоа. Тоа се служи и со фалсификати.
Љубомир Кљакиќ, на стр. 242, пиши: „Папскиот сојуз со Меровинзите не успеал.Затоа 750. година во папската канцеларија е сочинет фалсификат со најдалекосежна последица во историјата, такавиканата Константинова даровница.Према овој
бизарен фалсификат, царот Константин наш земјак од Ниш, наводно 312. година на
римскиот бискуп му ги поклонил сите свои царски инсигнии и регалии, значи сите
права суверени, сите повластувања и царски симболи. Тој поклон наводно е учинет
на ‘римската црква’. Така римскиот бискуп е произведен во директен наследник на
Константиновиот царски престол. Римскиот бискуп, со истиот документ, наводно е
прогласен еден Христов застапник на земјата- на што и денес инсистира папата
Иван Павле II...“. Со тој фалсификат тој го уништи Македонското Православие.
Дури тој него го оплачка и подели на мноштво области, што беше основ историски
да се создаваат нови држави, а денес и повеќе народи. Следи тие да се одродат од
своите варварски=пелазгиски=тн.словенски јазици, како што се Еладците=тн.Грци,
Епирците (Власите=овчарите) и Скиптарите=жезларите како Арбанаси=земјоделци. Да се внесе и името Византија со Византици, за Македонија да се сведе на град
држава како што бил Рим за Римска Империја.Потоа Рим место да го шири католицизмот, го шири исламот.Покрај Турција, тој создал исламска земја Албанија,а и на
македонските православни простори создава дворасна исламска земја Велика Албанија меѓу 90% Арнаути и 10% Скиптари со трорасен скиптарски јазик,за срамота.
несувале неговите свештеници сé до неговото ‘повторно’ раѓање во 30. година (воскресение), во кое
народните маси, во периодот на најголем терор, поверувале“.
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Бидејќи Возобновеното Македонско Царство,Источно Ромејско Царство, било само со луѓе од Македонија=Балканот, тие го отфрлиле латинскиот јазик и останал како единствен јазик само коине. И токму само тој бил јазик на Библијата.
ЈАЗИКОТ НА БИБЛИЈАТА
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 428, пиши: „Со вклопувањето во книга со ваква содржина се одзвивам на повикот на Анѓелија Станчиќ Спаиќ која ми го упати
во својата книга ‘Најстариот јазик на Библијата’,89 со зборовите: ‘Ги молам учените
луѓе... со внимание да ја проучат оваа книга и да го продолжат десетгодишното истражување со поголем успех’.90 (Веројатно, таа била Македонка, без ќ, ќ=ч, Р.И.)
После проучувањето на нејзината книга, заклучив дека таа дала непроценлив придонес во откривањето на тајниот антички свет, заради што таа, покрај Пешиќ, Кујовиќ и Билбија, спаѓа во врвните истражувачи на полето на лингвистиката
и јазикот на античкиот свет.91
Нејзиното големо дело претставува една од клучните плочки во античкиот
мозаик со чија помош е можно да се насети вистината за миграциите на античките
народи и нивните сродности. Нејзините откритија извонредно кореспондираат со
содржината на моите истражувања, т.е. едната другата ја потврдуваат.
Со користењето на мислењето на овој ценет истражувач во текстовите на
моите бројни истражувања, на именуваната и оддавам признание и благдарност и
би сакал нејзините интереси потполно да се прифатат како вистина. Сакам да ги потсетам читателите на содржината на претходниот текст во кој е изнесен податокот
дека до изградбата на Вавилонската кула сите народи на светот говореле со еден јазик. (Ова се мисли само на Белците, а не Црнците=Семитите од црна Африка, Р.И.)
Светото писмо92има дваесет и четири книги кои не се напишани во исто време. Според Лоув, Мојсие (Моша), син на Аврам и Јохаведа, роден во XIV век п.н.е.
(според еврејското сметање во 2513 до 2533 година од Создавањето на светот) е првиот еврејски писател на Светото писмо. Тој во Законот којшто го напишал создал
основа за пишување на Светото писмо. Оваа основа на Писмото била проширена од
Азра, Ноемие и Соферим во времето од сто години пред раѓањето на Христос, за да
го завршат Шемај и Хилел. Така од првата белешка до завршувањето на Писмото,
во времето на Римското Царство, протекле полни петнаесет векови.(Јоха веда, Р.И.)
Светото писмо е напишано, во еден дел, хебрејски јазик, додека другите делови на текстот, за пророкот Данил и Езра, пишувани се на тн.арамејски или калдејски јазик. Научниците веќе константирале дека Светото писмо содржи околу
шест илјади зборови од египетскиот, персискиот, индискиот и илирскодарданскиот
јазик. (Значи, на јазикот на Белците кои дошле во Индија- Ведите и другите, Р.И.)
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Со Библијата имам моја книга под број 16. „Евреите-т.н.Словени“: еврејски=македонски имиња.
Збор е за книгата „Најстариот јазик на Библијата“ или „Еден од најстарите културни народи“, на
Анѓелија Станчиќ-Спасиќева, објавена 1929. година во Белград. Јас неа во потполност ја пренесов
во својата книга „Македонците со еднорасен јазик на Белци (Пелазги): еврејскиот како македонски
говор“.Токму ова е повод,што во потпоност ќе го пренесам и пишувањето на Љубомир Домазетовиќ
91
Кога се ослободувала Србија, Македонците учествувале, а и Македонците биле најобразовани...
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В. Леополд Лове, „Практичен увод у Свето писмо“, 1885.
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Кога ќе се спомене јазикот на Евреите (хебрејски), тогаш се има вид дека со
тој јазик се служеле сите народи на Мала и Средна Азија, т.е. народите на Сирија,
Палестина, Месопотамија, Феникија, Вавилонија, Арабија и други. Покрај тоа, на
тој јазик се говорело и во Етиопија, Египет (тн.котски јазик) и Либија. Сите тие јазици научниците ги нарекле ‘источни јазици’, или семитски, според Ноевиот син
Сем. (Семитите биле црни со еден бог,мит Адам и Ева; Белците повеќебожци, Р.И.)
Во црковната азбука со која е напишано Светото писмо имало тн.машки гласови, како и во словенската и во македонската азбука. Научниците азбуката на Библијата му ја припишуваат на некојси Езра (живеел од 404-360 год. п.н.е.) и таа азбука ја нарекуваат калдејска. Евреите во старо време живееле во Вавилонија, во која староседелците Вавилонци многу добро постапуваат со нив, живееле рамноправно, што на Евреите им овозможило и заземање важни места во државата. Научниците јасно го дефинирале толкувањето дека евејскиот јазик и писмо биле исклучиво користени за пишување религиозни списи. Списите ги пишувале, па според тоа
и го користеле овој јазик и писмо, луѓе кои се грижеле за одржување на обреди во
храмовите и на сето друго што било во врска со нивната религија.
Нема сомнение дека илирско-дарданскио-93хетитско-тројанскиот јазик е претходник на словенскиот јазик (македонскиот и српскиот јазик) и дека како таков
бил официјален јазик на кој се пишувале владетелските повелби, наредби,договори,
книги и други списи и написи. Подоцна, после Тројанската војна, настанала борба
помеѓу општонародниот јазик и писмо и латинскиот јазик и писмо, кога во употребата, сепак, преовладувал народниот јазик и во претежна употреба се наоѓал сé до
воспоставувањето на Римската Империја на просторите за кои овде станува збор,
кога ќе натежне латинскиот јазик.За ова А.Станчиќ во едно свое дело го забележала
следното: ‘И така, народниот јазик ја одржа својата предност над јазикот на Италија-латинскиот’.(Коине и латински никогаш не биле народни, следи мртви..., Р.И.)
Анѓелија С.Спаиќ го наведува податокот дека во време на Првата светска
војна ја читала Библијата на бугарски јазик, во која е наведено дека за време на кралот Набукодоносор Вавилонците војувале против Евреите и дека преку ѕидовите
на Ерусалим им довикувале на Евреите: ‘Зборувајте сириски за да ве разбере народот’. Според А.С.Спаиќ, Евреите паднале во вавилонско ропство во кое го формирале својот мајчин калдејски јазик, а живееле заедно со Самариќаните кои говореле
со ист јазик, но со друг, тн.арамејски дијалект. Сметам дека овој податок не би можел да се земе како вистинит бидејќи Евреите во тоа време зборувале ист јазик како и останатите народи во нивното опкружување.
Развојот на јазикот низ вековите довел до тоа во овој единствен јазик да се
јават бројни синоними, т.е. различни изрази за една појава, детство или предмет, па
така во јазиците на разните народи се одомаќиниле различни називи за исти предмети. Така се развиле прво дијалектите, кои во текот на времето се претвориле во
посебни јазици. Ваквите промени во јазиците довело до различности во преводите
на Светото писмо (или Библијата). Од сите преводи на најцелосен превод бил оној
на македонски јазик кој го извршил Димтрие Фелерус, библиотекар на египетскиот
крал Птоломеј Филаделфие (284-246 год.п.н.е) кој е потомок на Птоломеј, војсково-
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Јован Цвииќ и други пишат, во Р.Македонија се говорел старосрпски, северно од неа (Дарданија)
до Крушевац средносрпски и северно од Крушевац во Шумадија новосрпски. Следи сé на стариот ј.
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дец на Александар Македонски, крал на Египет после смртта на Александар. Овој
примерок на преводот на Библијата бил наменет за Александриската библиотека.
А. С.Спаиќ понатаму дава низа поединости во врска со преводот и, покрај
другото, истакнува дека врз основа на овој македонски превод се вршени сите подоцнежни преводи на Библијата и на други свети списи на други јазици во светот.
Така, при преводот, кирилската б е заменета со латинската буква б, а каде што се
наоѓало кирилското В (в), останала буквата в. Кога другите преведувачи вршеле
превод на Библијата на други јазици, скоро секогаш буквата б (в) од македонското
писмо е преведуван како буквата В латиница. Нашите преведувачи најчесто ги мешале овие букви со што се оддалечувале од вистинското значење на зборовите во
оригиналот. (Латиницата потекнала од Халкидики- Македонија, Р.И.)
Според Леоплод Лоув, преведувачите за преводот користеле два методи наречени печат и дераш. Методот печат ...(немам фонт, Р.И.)=печат (полн назив- печат, ако се чита оддесно налево). Бидејќи текстот на Библијата се чита оддесно налево, тогаш називот печат би бил извртен во тачеп. Таков е случајот во целиот текст во Библијата. Овој метод означува верна копија на она што е напишано, додека
секое отстапување од тоа, од страна на верниците и писателите се нарекувало дареш ... = дараш (ж). Ако се чита овој збор одлево надесно, се добива зборот шарад.
Имајќи предвид дека буквата Д се пишува како и Т, а буквата Ш како Ж, тогаш дараш може да се толкува како македонскосрпскиот збор тражити, што уште поубаво се согласува со зборот дераш, а особено ако се има предвид дека црковната буква . може да се чита и како буквата Б.
Во дереш или мирдаш, во истражити или во барање, се одело на разубување
на библиските настани на тој начин што учените луѓе одделни изреки им ги припишувале на библиските личности. Покрај тоа, кога не можеле да протолкуваат
некои зборови што означувале нешто од доменот на религијата, тие прибегнувале
кон толкување според некоја своја логика. Целиот овој процес на немарно менување на содржината на Библијата траел цели илјада години по Христа.
Мидраш или дераш (бараш) пишувале учени луѓе на разни нивоа на образование и од различни професии и усмерувања, заради што и се случило во Библијата да се забележани бројни преданија и обичаи кои не постоеле во оригиналната
Библија, т.е. Светото писмо. Сите тие обичаи кои се опишани во преводите имаат
сличност со нашите обичаи. На пример, погребувањето на мртовец се обавува после капењето на мртовецот, а така некогаш правеле и народите во Палестина, Египет и во Мала Азија.
Евреите своите мртви ги погребувале во плитки камени гробници, тн.тумули, како кај Илирите. Во Македонија таквиот обичај постои дури и денес кога мртвите се погребуваат во еден гроб, а тоа се практикува во повеќе места. Евреите на
мртвите им давале 30 дена (т.е. семејството свечено се собирало околу гробот на
покојникот после 30 дена од смртта), додека во Македонија и во Србија се даваат
40 дена.94 Евреите држат четири пости, како и Македонците и Србите.95
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Според Библијата за Потопот се наведува:“И за седум дена ќе пуштам да врне дожд наЗемјата четириесет дена и четириесет ноќи и ќе го истребам од лицето на Земјата секое живо суштество, што
сум го создал. Почна да врне дожд на Земјата четириесет дена и четириесет ноќи. И беше Потоп на
Земјата четириесет дена. Така што ги покри сите високи планини што се под небото. Изгинаа сите
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После оваа мала дигресија, се враќаме на насловната тема, т.е. на јазикот и
писмото на Евреите и Библијата, според А. С. Спаиќ. Пишувањето на Библијата е
вршено на пергамент или папирус со перо од засечена трска, а тогашното пишување старите народи го нарекувале мачкање,96 па оттука и луѓето што се занимавале
со пишување се нарекувале мачкала или мозарети, во денешен превод- писари. Преведувачите (соферите) и мачкалата (писарите) вовеле точки над црковните букви
од азбуката со која се пишувала Библијата. Така буквите имале едно, две или повеќе значења. Така црковната буква . (Н), ако е точката на десниот крак од буквата Н,
тогаш се читала како N. Ако точката била поставена над левиот крак на наведената
буква, тогаш таа се читала на три начини, т.е. имала тројно значење и можела да
биде гласот, т.е. буквата: С, Т или Д. Ставањето точка над буквата први го започнале Сиријците. Меѓутоа, Библијата (Светото писмо) во оригиналот е пишувана
со букви без точки. Со писмо без точки на буквите напишани се натписите во службените книги кои се наоѓаат во еврејските храмови, иако денес кај Евреите во
школите се пишуваат точки над буквите, а текстовите се читаат оддесно налево, како што било тоа обичај кај сите илирски народи на Балканот и во Мала Азија. Сите
црковни букви со кои е пишувана Библијата, а со кои и денес се служат Евреите,
различно се читаат и во зависност од положбата на самиот знак (буква) во самиот
збор.
За да можат да се прочитаат зборовите кои се слични со зборовите на Илиро
Дарданците, неопоходно е да се протолкува значењето на одделни букви. Значењето на буквите го даваме во долниот преглед“.
Следи „Преглед на значењето на некои букви во црковно еврејска азбука“
што е на стр. 432/433.
„Веќе со децении се води вистинска битка која ја водат сионистите, за создавање на нов закон на Евреите. Порано, во античко време, еврејскиот јазик воопшто не постоел под ова име (хебрејски), ами се викал канански (или ханански).
Дури подоцна, во Јудејското Царство, јазикот на Евреите е наречен јудејски, а уште
подоцна е наречен јазик на светите книги и бил идентичен со арамејскиот. Јазикот
на кој се напишани научните дела донекаде се разликува од јазикот на Библијата.
Во античко време сите свети книги и папируси биле поделени во оддели кои
се викале параши, што на македонски јазик значи парш(ч)иот.97 Секој парчиот бил
изделен на посеци (посек) или отсеци (отсек), што всушност, претставуваат зборови од српскиот и македонскиот јазик. Меѓутоа некаде тоа се викало и перек, а што
е многу слично со српскиот и македонскиот збор черек (дел, парче, четвртина).
Имајќи предвид дека Библијата се пишувана полни илјада и петстотини години, не зачудува податокот дека таа за време на животот на Александар Македонски не била довршена. Нејзините дваесет и четири книги не биле комплетни и затоа

суштества што се движеа на Земјата: птиците, животните, ѕверовите, сите влакачи што лазат по Земјата и сите луѓе“. За Библијата е битна бројката 40, што важи 7. Затоа таа за Македонија е во право.
95
Србите се исмејуваат со Македонците, затоа што нивните имиња завршувале на ва-на-та: куќавакуќана-куќата. Токму со в-н-т Белците правеле именки. А еврејството како верување е повеќерасно.
96
Мозаик=мазаик, ј-ас мазаих, мачаих, мочаих, мачкаих, мачкање, бојадисување, сé на македонски.
97
Во современиот стандарен македонски јазик, и веројатно и во дијалектниот фонд, ваков збор (паршчи, парчи) не постои. Можеби овој збор, според своето значење од контекстот, е близок до зборот парче. Во прилог на авторот, како што паршче=паршче, и контекст=кон текст=текост; сé е наше.
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Самариќаните (или Кутеите) добиле само пет книги на Моше. Коментарањето на
Библијата е вршено после раѓањето на Исус Христос.
Првиот коментар на Библијата, после нејзиното завршување, го напишал
александрискиот Фило. Подоцнежните коментари ги пишувале Раши Филипсон (во
1844 год.) и Абраванел. Од сите преводи во тоа време најмногу е почитуван преводот на книгата на византискиот цар Роман II- ‘Книга на лековити билки’ која била
преведена од илирскодардански јазик на латински јазик, а нешто подоцна и на еврејски Роман II, како шпански везир, бил во дописна врска со Јозеф Бен Арон, еврејски крал на хазарската држава.98
Во десетиот век Јехуда Бен Кареши бил митолошки спасител на Евреите.
Сите негови пишувани дела пропаднале. При расветлувањето на тн.темни зборови
во Библијата, секогаш се повикувал на арамејски, персиски и арапски зборови. На
своето познато дело ‘За расветлувањето на еврејскиот јазик’ му го дал името ‘татко
и мајка’. Во него Кареши го изнесува ставот дека јазикот на Библијата, без оглед на
тн.темни зборови кои не се расветлени и протолкувани, сепак е татко и мајка на кананскиот и еврејскиот јазик.
Меѓутоа, јазикот на Библијата (Светото писмо) во еден дел е сличен на јазикот на Македонците и Србите, на што укажуваат зборовите кои се употребени при
нејзиното пишување. Самиот податок дека илирскодарданскиот јазик бил претходник на библискиот јазик и дека за време на Александар Македонски сите дваесет и
четири книги на Библијата биле дополнети од страна на македонски писател од
Египет, а напишан со црковна азбука и на тој начин конечно завршени, ни малку не
изненадува и не е необичен. Сé што е погоре наведено укажува на тоа дека има
основа верувањето во постоење на сличност помеѓу јазикот на кој е напишана Библијата и македонскиот и српскиот јазик.
Покрај тоа што писарот Птоломеј III ја дополнил секоја од дотогаш напишаните дваесет и три книги на Библијата, тој во 277 год.п.н.е., во Александрија, ја
напишал и комплетната дваесет и четврта книга, и тоа на македонски јазик. Преводот на Библијата на латински го извршил Софроние Јероним (Свети Јероним), во
периодот од 382 до 385 година од новата ера. Оттогаш оваа книга се нарекува Свето писмо. За сличноста помеѓу јазикот на кој е напишана Библијата и македонскиот
и српскиот јазик може да се суди врз основа на примерите кои ги даваме во прегледот кој следи непосредно“.
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Хазарската држава е земја на племе доселено од Мала Азија. До деветттиот век Хазарите биле голема сила. Живееле северно од Црно Море, опфаќајќи ги просторите околу реката Дњепар. Оваа држава сто и педесет години господарела со јужната половина на Европа,сé до Урал и Касписко Море.
Била под власта на Хуните, т.е. во составот на единствената империја на Хуните. Пред основањето
на својата држава, Хазарите кратко време биле под власта на Турското Царство (под Турското Кралство). Кога Турското Кралство било поразено, Хазарите успеале да создадат ‘Кралство на северот’.
Во 627 година римскиот цар Ираклие склопил сојуз со Хазарите против Персија. Ираклие му ја ветил својата ќерка на хазарскиот крал Зибела, но тој набрзу умрел. Хазарите на врвот на својата моќ
биле во VIII век. Симболот на хазарската моќ бил Лав Лазар (родоначалник на Хазарите), кој владеел со Византија од 775 до 780 година. Царот Лав Лазар бил син на хазарската принцеза ‘Цвет’ и византискиот цар Константин V (732 г.). Хазарите се поразени во 737 година од муслиманите, но заради нивното подоцнежно слабеење, Хазарите станале уште помоќни. Во 740 година дворот и владеачката класа ја примиле еврејската вера со што јудаизмот станал државна религија на Хазарите,
што во тоа време предизвикало запрепастување.
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Од стр. 436 до со 446 е наведен „Преглед на слични зборови од Библијата
(Свето писмо) со зборови од македонскиот и српскиот јазик“. Да не се изуми дека
Птоломејците биле Бриги=Брзјаци,чиј говор е службениот македонски јазик.
Во мојата книга „Македонците со еднорасен јазик на Белци (Пелазги): еврејскиот како македонски говор“, ја пренесувам цела книга на извонредната Анѓелија
Станчиќ-Спасиќева, која така ја сакала Македонија, како таа да била Македонка.
Авторот нејзинто презиме и го скратил, србизирал со српски од 19 век.99
Како што Љубомир Домазетовиќ доволно не го познава македонскиот јазик,
кога тој од стр. 424 со македонски и српски врши споредба на Хомеровиот јазик на
Битолчанецот Одисеј Белчевски, истото го прави и со Библијата според Спајиќ,всушност Спасиќева, за што пишам во својата книга под број 36 „Македонците со еднорасен јазик на Белци (Пелазги)“, еврејски. Тој споредувајќи го во Преглед од стр.
436-446 јазикот на Библијата со македонски и српски јазик, повторно му дава предност на српскиот. Меѓутоа, Спасиќева јазикот на Библијата го споредува само со
македонскиот.Всушност,таа е заљубена во Македонија и нејзините Македонци, чии
традиции биле библиски. Всушност, таа она што видела во Македонија, Охрид...и
останало во сеќавање... Секако, одбегнувањето на македонскиот јазик никаде не води, и во ничија полза, туку само на штета на вистината. А таа е едноставна: рускиот
и српскиот јазик настанале само од македонскиот старословенски, говор Солунско.
Како што од староегпетскиот без семитски зборови произлегол коптскиот, истото
го направил и Константин Филозоф, од коине без семитски бил тн.старословенски.
„Наведените зборови од прегледот невосмислено укажуваат дека македонскиот и нешто изменетиот српски јазик, всушност, е стариот јазик на Илирите, Дарданците, Аркадијанците, Мизијците, Фригијците и другите народи од Балканот, од
Мала Азија, Египет, Скитија и Италија. Со други зборови, јазиците на овие народи,
особено на Илирите, се претходници на библискиот, македонскиот и српскиот јазик, односно на јазиците со кои се говорело пред тринаесет векови п.н.е. Кога започнала да се пишува Библијата или Светото писмо, вреди да се повтори уште еднаш дека творецот на првите текстови од Библијата, во првата книга ‘Постанок’, точка 11, под насловот ‘Градење на Вавилонската кула. Збрка на јазиците. Список на
племињата од Сима до Аврам‘, константирал:
-‘А имаше на цела земја еден јазик и зборови еднакви’.
-‘А кога заминаа од исток, најдоа рамница во земјата Сенарска и се населија
на неа’.
-‘И рече Господ: Види, еден народ и еден јазик кај сите и нема ништо да ги
спречи да не направат што наумиле’.
Коментирајќи ги овие делови на Библијата, еврејските научници го изнесле
мислењето: ‘Додека само пред кратко време како главно се издигнувале санскритскиот и семитските говорни племиња (гранки), дотогаш пононовото истражување,
тргнувајќи ги сите пречки, и овие јазици ги повлекле во еден заеднички прастар ја99

Народот говорел со свои говори, а тн.старословенски бил црковен јазик со 6 падежи, како коине.
Рускиот како службен настанал од тн.старословенски. Затоа тој има 6 падежи, кои народот мора да
ги учи во школо, а не дома, каде се говорел мајчин јазик. Со учење рускиот јазик некогаш ќе стане
руски народен јазик. Исто така, и српскиот јазик настанал од тн.старословенски и го заменил рускиот. Во српскиот Вук Караџиќ внесол и 7-ми падеж, дури јазикот го германизирал. Тој во српски
ја внел слабата и мешовитата промена на именките од германскиот јазик.Па тој не бил/е народен јазик.Меѓутоа,рускиот и српскиот јазик се виновници што од еден тн.староловенски јазик има народи.
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зик од кој, се разбира, се исклучува подоцнежниот развој на јазиците, подоцнежните придобивки’. Разликите во јазиците почнуваат да се создаваат од времето на разидувањето на народите од Вавилон, околу 1250 год.п.н.е., сé до денешни дни кои
авторот на Библијата, со митолошки развој, но сосема јасно ги забележал во првата
книга на Библијата, оддел 11, точка 7, 8 и 9.
-под точката 7: ‘И рече Господ: ‘Ајде да се симнеме и да им ги измешаме јазиците да не се разбираат еден со друг што зборваа’.
-под точката 8: ‘Така Господ ги растерал одонде по целата земја и не го изградија градот’.
-под точката 9: ‘Затоа се нарече Вавилон бидејќи тука Господ им ги измеша
јазиците на целата земја и оттука ги расеа Господ по целата земја’.
Сите овие народи од Светото писмо фактички ги потврдуваат моите заклучни разгледувања и ставови за етнографските простори на ширење на балканската
цивилизација на азиските, африканските и европските простори. Тоа што историските извори наведуваат дека Светото писмо е пишувано претежно на хебрејски
(еврејски) јазик, не мора априори да значи дека тој јазик бил претходник на останатите јазици. Тој е само еден дел или гранка во целиот свет, а подоцна и на Балканот, Апенините, во Азија и Африка, за подоцна тој простор, со текот на времето, постојано да се стеснува со зголемувањето на разликите помеѓу јазиците и писмото
на разните народи. Така сме се нашле овдека каде што сме денес.
Главното стебло од кои потекнуваат сите јазици го сочинуваат јазикот на
Илиро-Дарданците од Балканот. Овие народи својот јазик го ширеле и пренесувале
на други преку своите походи и при миграцијата. Дека Балканот бил лулка на јазичното стебло, укажува и културата на Лепенски Вир, Бањица и винчанската култура. Според тоа, можеме да сметаме дека македонскиот и српскиот јазик, како словенски јазици, се најстари јазици на светот и дека во нив се наоѓаат корените на
сите јазици, бидејќи и директните корени на овие народи се во илирскодарданското
(хетитско) стебло на народите на Балканот. Овие народи историски се водат како
најстар народ на светот, што може да се види на родословното стебло на народите
во прилозите кон оваа книга“.100
С. Пандовски,101 на стр. 82, цитира: „Што се овие псевдоепиграфски книги ?
Тие се вистински ‘Ролни од Мртвото Море’. Некои од нив сме ги имале од
порано, пронајдени компаративно скоро на Етиопски, Словенски, Арабски, Сириски, Грчки, Латински, и Ерменски преводи, но биле познати само на научниците и
само со добри Англиски искажувања дури во последно време, и тоа како скапи и
ретко видени книги. Но во овие откритија од пештерите, ги имаме на оригинален
јазик некои од книгите што сме ги имале порано само во компаративни преводи од
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Како прилози се грчка азбука (грчки букви големи мали,кирилска транскрипција,латинска транскрипција, веројатно класично читање); видови стари кирилски азбуки (кирилица, латиница, старо
семитс. алф., латиница, старосемитски алф., старокретско, грчки класич.алф., квадратна капит, рустичина капит, унцијала, аглеста глаголица, обла глаголица, глаголица курзив, кирилица, кирилица
курзив, босанчица штамп.); глаголица (кирилица, латиница, старо семитс. алф., старо кретско, грчко
класи. алфабет., квадратна капит., рустична капит, уницијала, аглеста глаголица, обла глаголица, глаголица курзив, кирилица, кирилица курзив, босанчица штамп.); азбука (алфабет) на семитските народи (семитски хебрејски имиња на буквите, синајско писмо, ахирамов саркофаг, натпис на кралот
мес, натпис на синдрилија, феникиско писмо)...Сите тие биле на народ Белци со тн.словенски јазик.
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Симе Пандовски, „Македонија зачетоци на првата нација во Европа“, 2000, Битола.

97
преводи на други јазици. На пример, порано повеќето од нашите пишани дела (манускрипти) од различни Енокиски книги биле на Етиопски од шестнасесетиот до
осумнаесетиот век нова ера. Ние имаме еден дел, општо наречен Словенски или
Втор Енок, во Словенско писмо од четиринаесетиот до седумнаесетиот век нова
ера (има неколку поглавја на Грчки и неколку верзии на Латински). Но осумте писма од Енок најдени во Пештерата број 4 од Есените се на Арамејски и датираат од
времето на Исус!“102
Библијата е пишена во 6 век п.н.е. на аремејски,103 кој бил дворасен на Белци и Црнци (Семити), кои живееле во Месопотамија, што важело и за староегипетскиот. Следи од арамејски произлегол новоперсиски, а од староегипетски македонски коине. Затоа авторите говорат за сличност на новоперсиски со коине. Значи, двата јазика ја имаат истата основа: пелазгиската и семитската (црнечката).
Следи прв христијански јазик да постане македонскиот јазик коине.
МАКЕДОНСКИ ПТОЛОМЕЈОВ АЛЕКСАНДРИСКИ КОИНЕ
Лидија Славеска, на стр. 139, вели: „...Имено, како што изнесува Плутарх,
кога Перикле се обидел да ги собере сите Хелени од областа Европа и Азија, испратил гласници во Беотија, Фокија, Пелопонез, Локрида и соседните земји до Акарнанија и Амбракија, како и оние преку Евбоја во областите околу гората Ета и Малиејскиот Залив, потоа во ахајската Фтиотида и Тесалија. Сите тие Хелени, Перикле ги свикал да се соберат во Атина и да земат учество ‘во договорувањето на мирот во заедничките работи со хелените“.
Се работи за Хелени според Хелиос, Илиос, и за Европа. Бидејќи Европа бил
мал географски простор, не можело да има народи кои меѓусебно не се разбирале.
Пјер Бриан, на стр. 32, пиши: „другата страна на оваа ‘хеленска света војна’,
ослободувањето на грчките полиси во Азија, од бројни антички автори е претставена како првенствена задача на Александар...“.
Се говори за „хеленска света војна“, што била против Персијците. А Исократес за прв пат во 380 г.п.н.е. ја спомнал Панхеленската идеја против Персијците.
Лидија Славеска на стр. 137 вели: „...Кога се знаат и ќе се земат предвид претходните и одамна искритички прифатени и широко распространети домислувања
за античките Македонци од типот на она во десеттомната историја на Карл Гринберг, кој во II том дословно напишал: ‘Грците не сакаат да ги признаат Македонците како вистински Хелени, тие сé уште сметаа за варвари. Всушност, ние не знаеме со сигурност дали Македонците зборувале грчки. Не постои, фактички, ниеден
пишуван документ на јазикот кој го употребувал македонскиот народ. Дворот и
управувачкиот слој го присвоил толку грчкиот јазик, што до нас не стигнал ниеден
документ на нивниот народен јазик. Има веројатност тој јазик дека бил некој грчки
дијалект. Изворите ни зборуваат дека Грците и Македонците немале потреба од
преведувачи во заедничките контакти, додека пак Македонците не можеле да се
разберат со нивните соседи, Илирите’.
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“The Lost Years of Jesus Revealed”, From the Dead Sea Scroll and the Nag-Hammadi discoveries, p.
54, by B. D., S. T. M., LITT D., USA, 1958, 1962, 1982, 1990.
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Der Große Duden, Horst Klien, 1971,VEB Bibliographisches Institut, Leipzig пиши: Арамеја Сирија...
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Се говори за Варвари, а варварски јазик бил пелазгискиот. Со овој говорел и
творел Платон. Пак, Херодот пиши за варварски, кој бил пелазгиски. Па тој бил тн.
словенски, а ваков бил илирскиот: М.Барлети (16 век) илирски=тн.старословенски.
Во прилог е нејзината фуснота: „K. Gruhnberg, Historie, Marobout Universite,
1963, 192. Апсолутно не е точно дека Македонците, немале потреба од преведувачи
во контакт со Грците, а уште кај Херодот има податоци дека ‘варварските’ народи
се разбирале убаво меѓусебно и дека јазиците им биле слични, што ќе значи дека
ситуацијата е сосема обратна од прикажуваната“.
Значи, ништо нема спорно, варварски бил пелазгиски на пелазгиска Атина...
Да не се изуми, дека според Херодот, Хелените од Јонија била Варвари. Едно исто.
Ова го потврдува и таа на стр. 141: „Финото ткаење на вистината со замаглените сведочења, преку целосни цитирања, извлечени од контекстот, резултирале
со тезата дека Грците, односно Хелените и Пелазгите се еден народ, а бидејќи Македонците водат потекло од Пелазгите, според тоа и Македонците се Хелени...“.
Стр. 148: „Во тој правец аксијално место добива и фактот дека во гробницата од Вергина, согласно важечката грчка топографија, не е дадено соопштение за
никаков откриен запис- макар вообичаена постара белешка, епитаф, посвета, споменување, па нека биде и на грчки јазик напишаното или на кој било друг јазик познат во соодветната епоха. Чудно какви ‘мутавци’ биле Македонците, колку ‘прости’, ама прави ‘варвари’ и тоа во современото значење на зборот. Предочено беше
нужно да остане забележано како поставено логично прашање за досегашните образовани, специјализирани и упатени проучувачи на хеленската цивилизација, за
сите класичари барем да се обидат да го објаснат тој факт: нема ништо освен стотина зборови (глоси) зачувани од македонскиот јазик, а Платон известува дека секој ден специјални секретари на Александар Македонски104 воделе детални дневници на настаните во текот на денот. Но, притоа, останува и фактот дека нема ни зачуван запис од Македонија напишан макар и на грчки јазик, иако историчарите на
таа епоха се определиле да го одредат грчкиот јазик како државен јазик во Македонската Империја. Тоа ќе значи дека администрацијата и државните акти од античка Македонија би требало да бидат напишани на грчки јазик.105 Подвлекуваме,
за жал на многумина,доказ за таквото тврдење нема.Во својот осврт кон историсколингвистичките аспекти на еден проблем Х. Хр. Илиевски подвлекува дека македонските стотина зачувани глоси само во една форма без флексија, јасно покажуваат
дека македонскиот јазик се разликувал од грчкиот. Имено, како индоевропски јазик
‘македонскиот покажува сличност и со други јазици, најмногу со фригискиот, којшто се говорел во негово соседство (племето Фриги, варијанта Бриги, отпрвин живееле во долиниот тек на реката Вардар, потоа мигрирале на исток)’ “.
Македонците како сточари биле варвари. Затоа античката историја говори за
варвари и овчари, а сточарската наука за сточари и овчари. Значи, сточари биле
одгледувачи на говеда, свињи, што важи за коњи. Токму затоа варварите (сточарите) биле/се богати, а овчарите сиромаси. Следи Варвари=Барбари до Бербери, а до
денес Берберите се сточари. Наспроти Македонците, Атињаните биле пирати, плачлкаши...И затоа имало Хеленско Море,кое било само пиратско: пири, гори, запали...
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За време на Александар Македонски немало Платон, бил постар, веројатно е само грешка-збрка.
За време на Александар Македонски немало тн.грчки (коине) јазик. Тој следел по неговата смрт.
Следи во 2 век н.е. да се говори за атички, јонски, коине и латински.Па дури тогаш без ништо грчко.
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Таа на стр.153, пиши: „Заслужува посебна акценција Плутарховото сведочење дека Македонците говореле со свој јазик: ‘Но, тој (Александар- б.м.)...скокна на
нозе и почна на македонски да ги повикува своите штитоносци (а тоа беше знак за
голема опасност)...’. Во истите рамки се движи и децидното сведочење на Куртиј
Руф дека татковскиот јазик на Александар бил различен од грчкиот и Грците не го
разбирале“.
Македонците велеле мајчин јазик, кој бил македонски говор, разбирлив со
говорот на Атина...,само со говорни разлики, зашто биле потребни толкувачи на говорните разлики, но не преведувачи на повеќерасни јазици.
Лидија Славеска, на стр. 236,во фуснота 25, пиши: „Квинти Курт Руф (VI, II,
1-4), раскажува како разгневените Македонци сакале да го казнат Филота со најтешка казна: ‘...според обичајот на Македонците сакале да го убијат Филота со камења’, зашто им се потсмевал на селаните и ‘ги нарекувал Фригијци и Пафлагонци’
и затоа што ‘иако бил’ Македонец, не се срамувал преку преведувач да ги послуша
луѓето што зборувале на неговиот јазик’. За овој тежок закон предвиден за најголемите предавници, е напишано следново: ‘...плашејќи се од древниот македонски
закон, според кој и роднините на оние што сковале заговор против кралот, бивале
убивани заедно со нив...‘ “. (Само тогаш немало било каков јазик коине, Р.И.)
Она што се говори за Филота и за коине, Курт Руф не кажува каде тој тоа го
прочитал/видел. За време на Александар Македонски немало тн.грчки јазик коине.
Одма не може да се заборави мајчин јазик, ниту коине бил во време на Александар Македонски. Следи се говорело на говори=диалекти=двалекти (дваректи,
л=р). Токму затоа она што го пишел Куртиј Руф било само негово, само од 15 век.
Харолд Ламб, на стр. 391, вели: „Сфатил (Александар, Р.И.) дека грчкиот јазик сега може сега може да биде само за политичко општење; инаку, секој народ го
задржувал својот сопствен говор. Нивните желби доаѓале до него на арамејски, хебрејски, арапски и хититски. Се прашувал дали навистина ги мешаат трговијата и
школувањето- или растеле заедно со агонијата на таа средба на исток и запад. Дали
споделуваат исти идеи или ги соединуваат исти стремежи ?“
Се истакна: „инаку, секој народ го задржувал својот сопствен говор“. Бидејќи Библијата била напишана на арамејски во 6 век н.е., а арапскиот бил вулгарен
арамејски, Белците говореле на пелазгиски=тн.словенски јазик, како што бил хититскиот. Со наводот се потврдува, коине во негово време не можел да постои. Нели
Александар Македонски ги „обединувал народите“, а со коине народите се делат ?!
Ова се потврдува и со доказот, коине бил како новоперсиски, а грчкиот бил близок
на арапскиот, секаде е врската на арамејски=староегипетски како дворасни јазици.
Харолд Ламб, на стр. 421, пиши: „...Македонско-иранската фузија кон која
се стремел Александар незабележливо се менувала во грчко-азиско општество, доминирајќи во она што е познато како елинстички свет“.
Бидејќи коине бил хеленски јазик, а Хеленизмот бил само по смртта на Александар Македонски до 30 г.п.н.е.,коине бил само Птоломејов Александриски јазик
Само кај Куртиус Руф стои дека коине постоел за време на Александар Македонски. Само тој не кажува од каде тоа тој го прочитал. Неговата книга е фалсификат поради следните поединости: тој во книгата го употребува Епир-Епир го
внел Нерон; тој говори за Греики (Грци), а поимот бил внесен за време на Отон I за
Македонците со својата македонска династија која владеела во јужна Италија; тој
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вели Александар Македонски сакал да оди на Запад, за Рим- таква потреба немало
се до 1054 година, кога се поделило христијанството; латинскиот јазик бил беден
со зборови, се додека не пропаднал и Цариград- избеглиците од Цариград... во латински внесле околу 10.000 коински зборови, и сега се говори за грчко (коинско) и
латинско потекло; книгата е печатена само во 15 век.Значи, таа била само од 15 век.
За да се потврди дека многу нешта имало само кај Курт Руф е наводот на
Харолд Ламб. Тој на стр. 311 пиши: „Дали тоа било сторено во еден од ненајдените
настапи на гнев кои сега сé почесто и почесто го обземале, или се плашел да им дозволи на овие преживеани луѓе слични на животни да им се придружат на неговите
чети, сега никој не може да рече. Тогаш дошла до израз чистата свирепост, побезмилосна од убиството на Филота и Пармениот. (Аријан не известува за тоа, но
Квинт Курциј Руф го опишува). Фалбаџиите што пишувале за тоа наоѓаат оправдување велејќи дека тие Грци му се придружиле на непријателот во Азија и затоа
ја заслужиле таквата казна. Но, со оглед на состојбата во која ги нашле, тоа е ништожно оправдување“.
Стои: „Квинт Курциј Руф го опишува“, без тој да кажа,каде тоа го прочитал.
Пјер Бријан (1996), „Александар Велики“, на македонски, на стр. 85, во врска со Филота, во фуснотата вели: „Мора да се укаже дека Кв. Куртиј не е од најверодостојните антички автори“.Па тој никогаш и не бил антички, туку само од 15 в.
Нада Проева, на стр. 41, пиши: „...Куртиј Руф денес важи за небрежен писател, кој не се воздржувал да пишува и измислици“. Во продолжување има фуснота:
„Токму поради ова, македонскиот превод на Љ.Басотова (Кв.Куртиј Руф, ‘Историја
на Александар Македонски’, Скопје, 1998) во кој нема безмалку никакви стручни
белешки, е од незначителна полза како за студентите, така и за пошироката публика“. Значи, неговата книга печатена само во 15 век н.е. содржи многу измислувања.
Бидејќи коине во Египет го заменил староегипетскиот јазик, следи со времето на староегипетскиот да се покуша да се објасни кога токму бил создаден коине:
За Косидовски „коптскиот јазик преставувал крајна развојна фаза на староегипетскиот јазик. Тој се употребувал уште во XVII. век во египетските феласи и
до денес останал како ритуален јазик на коптската црква“. Лидија Славеска пиши:
„Коптска азбука и стар коптски текст од III. в.н.е. Писмото се употребувало во
Египет од VIII. в.п.н.е. Одделни зборови во текстот лесно може да ги разберат припадниците на словенските народи“. Робер наведува: „... А нашиот словенски манускрипт во Ремс, пишан на глаголица, нели ние го сметавме низ векови за коптски
јазик ?“. Славеска го прикажува коптскиот текст, а под него ги издвојува словата,
кои денес се познати како кирилични. Сите слова/букви кај неа на број се 31.
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 412, вели: „Откривањето на тн.Коптски ракопис од III век п.н.е. во Египет, со сочуван текст кој е напишан на стариот јазик со
кој некогаш говореле христијаните во Египет, ја покажува целосната идентичност
со алфабетската азбука што може да се согледа од пронајденото коптско писмо“.
P.Du Bourguet S.J.106 пиши: „2 век п.н.е. Први покушаи египетскиот со грчки
букви да се транскрибира, од кои коптскиот јазик произлегол“.

106

P.Du Bourguet S.J., “Die Kopten”, 1967, Holle Verlag G.M.B.H. Baden- Baden, S. 210: “2. Jh. V.Chr.
Erste Versuche das Ägyptische mit griechischen Buchstaben zu transkribiren, aus denen die koptische Sprache rezultiert“.
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Љубомир Домазетовиќ, на стр. 95, пиши за староста на писмата според Пешиќ. Под 25. е поставено коптското писмо од 100 г.п.н.е.
Значи, со реформа на египетскиот се дошло до коптски=тн.словенски јазик.
Како што ова го одбегнуваат европските автори, истото го прават и со етрурскиот.
Како Лидија Славеска и Љубомир Домазетовиќ, на стр. 463, истото го вели:
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 463, има две слики, под а и б, и за нив пиши:
„а) Коптска азбука и стар коптски текст од IV век пр. н.е. Писмото е употребувано во Египет од VIII век пр. н.е. Одредени зборови во текстот можат да им бидат лесно разбирливи на припадниците на словенските народи, што наведуваа на
заклучокот за сличноста на писмата и јазикот на Илирите. Хелените и Коптите; б)
Мартириум во катедралната црква во месноста Кале на реката Брегалница (Македонија): мермерни плочи со писмени знаци на различни азбуки (глаголица, кирилица, линеарно писмо итн.)“.
Поврзувајќи го она што го говорат Косидовски и Славеска, следат мои написи „Египтјаните биле Словени ?!“ во Битолски весник од 12.01.2000 и „Старите
Египќани говореле со тн.словенски јазик“ во Вечер од 25.07.2000.
Македонците во Цариград го направиле истото што во Египет го направиле
Птоломејците. Од заменикот на староегипетски, коине, Константин Филозоф ги остранил семитските зборови и се дошло до тн.старословенски јазик: јазикот на Константин Филозоф бил како коптскиот јазик. Следи тн.старословенски јазик граматички бил ист како коине, само без семитски зборови итн. За граматичката истоветност пиши Густав Вајганд (1924), што тој го вели во „Етнографија на Македонија“.
Бидејќи коине бил Птолемејов, Александриски, јазик, за него се говори:
Вилкен вели: „Грчкиот јазик и живот се ширеа и во различните населби на
Птолемејците“...„Проширувањето на грчкиот јазик меѓу образованата горна класа
за ориенталците во новоформираните градови на Исток веројатно беше под влијание на фактот што грчкиот стана официјален јазик на империјата, јазик што судските управи го употребуваа во своите прокламации. Исклучок претпоставуваше
кога за државен интерес сите потчинети мораа да се запишат на документите кои се
преведуваа и на месниот јазик отпечатен покрај грчкиот текст, како што беше забележано во Египет.Според тоа, горниот круг на ориенталците, кои беа во тесна врска со грчките службеници, или беа амбициозни да стекнат кариера за себе, наскоро го научуваа грчкиот јазик како додаток на нивниот мајчин јазик, без да се откажат од својот. На пример, во Египет свештениците во почетокот го употребуваа грчкиот јазик кога имаа врска со службениците, бидејќи тој беше официјален. Несомнено, ориенталските трговци и занаетчии веднаш започнаа да го учат официјалниот јазик од трговски причини. Евреите во заедницата многу брзо го прифатија
светскиот јазик и толку интезивно што во третиот век во Египет требаше да се преведува Светото писмо на грчки, бидејќи во јавната служба верниците не можеа да
го разберат и оригиналниот еврејски јазик. Така, се појави Септуагинт, грчкиот превод на Стариот завет, во третиот и вториот век, а и елинистичка еврејска литература. Но овој елинизам беше само надворешна фасада. Всушност, Евреите останаа Евреи, верни на својот закон и се конфронтираа со паганците, независно што
макабанското движење беше возвишено. Подоцна имаше комфликти во многу места меѓу Евреите и Грците“.
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Се заприметува, дека „во јавната служба верниците не можеа да го разберат
и оригиналниот еврејски јазик“. Ова говори, дека никогаш немало еврејски народ
со свој јазик,а тн.еврејски јазик не бил народен, туку само службен арамејски јазик.
Овде е најбитно, што Евреите во Александрија прифаќајќи го коине, тие станале
Хелени. Бидејќи коине биле повеќебожен=хеленски, Евреите друго и не можеле да
бидат освен Хелени. Дури Русите повеќебожци, не-христијани, биле Хелени.Значи,
поимот Хелени бил за повеќебожци, во употреба во борба против Персијците.
Вилкен продолжува: „Дури и кај втората генерација по Александар можеа
да се најдат некои истакнати ориенталци, кои беа толку многу целосно елинизирани што пишуваа книги во грчката литература на грчки. Еден од нив е Берос, свештеник од Мардук во Вавилон, кој се посвети на Антиох I, книга на старата вавилонска историја што тој ја напиша на грчки употребувајќи клинестоформни преданија. Другиот е Мането, египетски свештеник кој во периодот на Филаделф напиша египетска историја на грчки, врз основа на преданијата на египетските храмови. Овие книги на Берос и Мането се многу интересни докази за победата на елинизмот, зашто порано ни Вавилонците, ни Египјаните, иако оставија вредни летописи
и слично, не мислеа да пишуваат историја на својата земја во смисла на грчката историографија“.
Кога бил создаден коине, доказ може да биде кога на него била преведена
„Илијада“, која најповеќе ја сакал Александар Македонски. Тој неа со себе ја имал.
Бранко Вукушиќ пиши: „...Од Пизистрат до денешна званична верзија, која
е направена во Александрија во 3. век п.н.е., биле повеќе грчки доработки на Илијада“. Атинската верзија била на варварски=пелазгиски јазик, во 3 в.п.н.е. на коине.
Значи, „Илијада“ била во 3 век п.н.е., и другите не бил постар од 3 век п.н.е.
Вилкен кажа: „што во третиот век во Египет требаше да се преведува Светото писмо на грчки“...„Така, се појави Септуагинт, грчкиот превод на Стариот завет, во третиот и вториот век“.
„Превод на Библијата од Димтрие Фелерус, библиотекар на египетскиот крал Птоломеј Филаделфие (284-246 год.п.н.е)“.
„Покрај тоа што писарот Птоломеј III ја дополнил секоја од дотогаш напишаните дваесет и три книги на Библијата, тој во 277 год.п.н.е., во Александрија, ја
напишал и комплетната дваесет и четврта книга, и тоа на македонски јазик“.
Пашке вели: „Веќе околу 280 настапуваат ориенталците, Мането во Египет,
Берос во Вавилон, двата свештеници за делата за историјата“.
Вент пиши: „Селеуковиот историчар Берос (кој бил најважен и најдобар информиран хроничар на стариот Вавилон) во околу годината 240 пр.н.е. наведува дека прв раскажан еп онај за доаѓањето на Сумерите во земјата на двете реки. Од него
е напишаното дело за Вавиолон на грчки јазик. Сумерите со Оанез (владетел) заедно со чудовишните поданици (полуриби и полулуѓе) поминале преку океанот.
Целокупната култура на земјата меѓу двете реки потекнуваат од Оанез и од неговите поморци, од црноглавите странци, од Сумерите“. (Акадци, Црнци=Семити, Р.И.)
Следи 240 г.п.н.е. Лива Андроник. Значи, во Италија бил вклучен латински,
кој бил „копија“ на коине, само беден со коински зборови. Или инаку речено, вулгарен коине. Пребеганите Ромејци од Цариград...во 15 век н.е. во латински јазик
внесле уште околу 10.000 зборови. За нив денес се говори: грчко (коинско) и латинско потекло. Понатаму народот во Италија говорел пелазгиски=венетски=илир-
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ски=тн.словенски јазик. Себастијан Долчи пиши: „До денес во Апулија постојат цели градови, основа на најстарите населеници, кои се служат со илирскиот јазик“.
Од изложеното произлегува дека Библијата била на коине и православието
било македонско. Токму затоа прв христијански јазик станал коине. Само подоцна
Библијата била преведена на латински јазик: латински бил второразреден јазик.
Љубомир Домазетовиќ пиши: „Преводот на Библијата на латински го извршил Софроние Јероним (Свети Јероним), во периодот од 382 до 385 година од новата ера“. Следат подоцнежни преводи на латински, со многу дотерувања...
Во православието покрај коине, кој бил службен во царската Цариградска
патријаршија, само дел на Тракија, во преостанатиот Балкански Полуостров бил само македонскиот, тн.старословенски. Ова останало сé додека не била укината Охридската црква и нејзините ќерки.Охридската архипепископија била укината во 1767
година. Оттогаш нејзините цркви подпаднале под Цариградската патријаршија. За
доказ се наведуваат нејзините цркви кои се во окупираниот дел на Македонија од
Елада. Македонските цркви не се под Атинската црква, туку под Цариградската.
Од 1767 година единствен службен јазик останал само коине.
Ова го потврдува Јохан-Георг Хан.Тој за варош Охрид говори за византиски
јазик, а тој бил само коине. А Кораисовиот катаревуса станал службен 1868 година.
Меѓутоа, тн.грчки јазици (катаревуса и димотики) биле вулгарни коине.
Денес се говорат романизирани народи. Тие всушност биле оние народи кои
имаат службени јазици вулгарнолатински, народенлатински.
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 426, истакнува: „Со прегледот на речникот
‘Латинско-српскохрватски’ од Јован Чалиќ може да се константира дека најмалку
40% зборови од латински јазик се поклопува според значењето со зборовите во
‘Македонско-српскохрватски речник’, што очигледно зборува дека сите италијански племиња се доселиле од Балканот и дека се користел илирскиот јазик...“.
Бидејќи се говори за „илирски Бриги“, а Бриги биле Птолемејците чие дело
бил коине, се потврдува, зборовите биле бригиски. Со тоа што споредбата се врши
со „Македонско-српскохрватски речник“, а македонскиот јазик бил/е само говор на
„илирските Бриги“,се потврдува важноста на Бригите=Брзјаците. Да не се изуми,
што пишел Долчи, дека во Италија се говорел илирски јазик. Видлива е врската со
илирските Бриги. За Бригите рекол египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.),107Бригите биле постари од Египтјаните: Бригите побрзо учеле од Египтјаните...108Тоа важело/важи и за други, а не само за Египет. Дури некои автори врската на Елада ја
трагаат со Египет. Пак, во Елада се говорел само варварски=пелазгиски јазик.
ЕЛАДА СО ВАРВАРСКИ=ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК
Во Елада живееле само Пелазги, чиј јазик бил варварски=тн.словенски.
Со тек на години го собирав и составував мозаикот на пелазгиски јазик:
107

Љубомир Кљакиќ, на стр. 66, пиши: „Херодот во Историја наведува дека старите Египтјани, сé до
владата на Псаметих, верувале како се најстар народ на светот. Тогаш Псаметих утвдрил дека најстар народ всушност се Фригите или Фрижаните. Од тоа доба, во Египет го почитувале ова сознание, признавајќи им на Фрижаните или Фригијците дека се најстари. Фригијците, како тоа го наведува Милан Будимир, ‘дошле во Анадол од централниот Балкан’. По Будимир и други истражувачи, овие Фригијци припаѓаат на Пеластите, автохтони балкански старинци...“. (Само Бригија, Р.И.)
108
Прво го изговориле зборот „бекос“. Па б=п, леб=леп, бекос=пекос: пек, двопек,пека,печа, пекара.
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Според Диодор, на Хомер учител му бил Пронапид, „кој уште го користел
писмото на Пелазгите“. Лин бил славниот трачки музичар и песник. Негови ученици биле Орфеј и Тамир. Затоа Диодор од Сицилија навел: „По преданието, Лин, пишувајќи со пелазгиски слова, оставил приказни за делата на првиот Дионис, како и
други приказни.Исто така, се служеле со тие пелазгиски слова Орфеј и Пронапидес,
Хомеровиот учител“. Херодот зборувал дека „Пелазгите говореле со варварски јазик“. Платон во „Критија“ говори за јазикот на „варврите“, кои уште во негово време говореле со „варварски јазик“. Х.Д.Кито истакнува: „Тој (Херодот, Р.И.) ги
сметал Грците (Хелените, Р.И.) во Јонија како варварски народ“. Исто така, историчарот Приск (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај
Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) „мешајќи се со
разни народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу себе го говореле
својот варварски јазик“. Демостен, кој Филип Македонски го нарекол Варвар, бил
поткупен од Персијците против Македонците. За Јустин „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“.За Херодот „Елада порано се нарекувала Пелазгија“...
„народот во Атина и Атика бил пелазгиски“. Според Тукидид, „се нарекувала сега
Елада“. Пак, Панонија била северно од Дунав, во т.н.домовина на тн.Словени, каде
што во наведеното време се говорел варварски (тн.словенски јазик). Ваков не бил
јазикот на Готите. Во нивно време немало Склавини за да има тн.Словени. Ова објаснува само едно најсуштинско: на склавинските (тн.словенски) простори од 6 век
веќе таму во 5 век н.е. се зборувало на варварски (пелазгиски=тн.словенски) јазик.
Затоа таму таму јазикот бил тн.словенски и тоа најмалку еден век пред да се создаде првата Склавина (област). Во прилог се наведува Оболенски. Тој говори: „Северниот брег на Дунав, од Белград до сливот бил населен со Словени уште во 500 година“. Ова било затоа што нивниот јазик бил варварски=пелазгиски=тн.словенски.
Сипријан Робер во 1848 година пиши: „на Словените, кои ги викаат ‘варварски’ “.
Константин Велики (цар 306- 337 година), кога од Никомедија, град на Мраморно
Море (денес Измит), по долината Вардар- Морава- Дунав бегал кај својот татко, во
Триер, во близина на рајнските, белгиските и британските жаришта, во своите писма никаде не го споменува поимот Склавина. Ова говори, во негово време уште
немало Склавини. Овие на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик се јавуваат
само за време на Јустинијан, зашто пишел Прокопиј. Значи, варварски=пелазгиски
=тн.словенски јазик. Меѓутоа, само без посебен народ Словени дојден од никаде.
Овде се истакна: „историчарот Приск (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај Атила 448 година, напишал: ‘мешајќи се со разни народи
го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу себе го говореле својот варварски јазик’ “: варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платон бил само тн.словенски.
Произлегува, на северните простори живееле повеќе народи. Тие биле со разно расно потекло. Ова било повод, да се истакне: „мешајќи се со разните народи“.
На овие народи народни јазици им биле монголски и пелазгиски (варварски) јазик.
Се потврдува, Белците (Пелазгите) говореле со свој тн.словенски јазик. Токму затоа тие „го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот“,кои не биле нивни, на Белци,
а тие „меѓу себе го говореле својот варварски јазик“, на Пелазгите (Белците).Значи,
трите наведени јазици биле туѓи за луѓето кои „говореле со својот варварски јазик“.
Овој бил со потекло од Балканот. Овој станал тн.словенски на просторите на тн.домовина на тн.Словени, кои тогаш биле и монголски. На Балканот службени јазици
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биле коине и латински, со предност на коине што се гледа според археолошките наоди во Македонија итн. На пример, Хераклеа Линка=Лин ка: лин-ее и ка, сé наше.
Се говори за Белци со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, кој секогаш се говорел во Елада, и на кого се творело. Тн.грчки јазик бил од 1868 година.
Во Елада се говореле повеќе говори. Пак, во Атика бил само атички говор.
Во „Херодотова историја“, 1998, на македонски, на стр. 20, се вели: „...
Херодот се јавува како претставник на јонскиот дијалект, уметнички стилизиран со
додавање на старојонски елементи од Хомер, но и и на други поетски изрази и
понекои атицизми“.
Се работи само за јонски, Хомеров и атички. Никаде нема било што грчко.
Токму ова треба подобро да се образложи, затоа што тоа до денес создава збрки.
Лукијан од Самосата, „Како треба да се пишува историја“, напишана 165/6
година, под 21. вели: „И следнава грешка не е мала, па мислам дека заслужува да се
одбележи. Историчарот просто се мачи да пишува на чисто атичко наречје, да го
прочисти својот јазик, па нашол дека треба и римските имиња да ги преправи во хеленски...“. Значи, имало хеленски јазик (коине) и атички говор, но ништо грчко.
Со наводот се потврдува, дека во Елада во 2 век во употреба бил само атичкиот говор, кој бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски.
Значи, понатамо во римско време се пишело на пелазгиски=тн.словенски јазик. Ваков бил и Аријан (2 век н.е.). Следи тој „Индиската историја“ ја напишал на
јонско наречје, иако тој ги познавал коине и латински. Блајкен и други наведуваат:
„Плиниј говори за пасивната согласност на луѓето била првата причина за употреба
на јонската писменост“. А освен јонски бил и атичкиот: атички без датив и генетив.
Се заклучува, на јонското наречје се пишело, но не на коине. Пак, коине станал официјален јазик само како христинјански, а единствен со Ираклиј (610-641).
Во Македонија, додека не бил единствен јазик коине со своите теми, областите биле нарекувани Склавини=с клав ин и: клава, без в клаи=клај, на битолски.
Не Словени, туку Склавини, а вакви имало до реката Рајна, а на склавински
јазик=говор говорел и пишел Константин Филозоф; Методиј на истиот преведувал.
Значи, на тн.словенски јазик говореле Македонците, со својата македонска
династија и македонска ренесанса. Следи тие го создале тн.старословенски јазик.
Димитри Оболенски пиши: „Во 1069 година Византија даде административно овластување (но не и независност) преку Далмација на Хрватското кралство; и
словенската Глаголска традиција станала културно наследство на Хрватскиот народ. Тоа достигнало најбогат процут во XIV и XVI век и сеуште не изчезнал: словенската литургија на Римскиот обред се празнува денес во крајбрежните градови
Пореч, Пула, Риека, Сењ, Задар, Шибеник и Сплит, како и на островите Крит и
Хвар. Проповедите напишани на Глаголска азбука биле генерално употребувани во
црквите на овие диоцези до 1927 година“. (Тн.Грци ширеле, а Рим ништел ?!, Р.И.)
Глаголицата од Солунско со својот лав станала симбол во Далмација и Венеција, а Кирилицата од Бригија=Брзјакија со својот Јарец=ј арец=арес, Арес, била
донесена во Истра.Токму затоа јарецот=прчот во Истра до денес опстоил бригиски.
Дека на Пелопонез во 15 век н.е. живееле Склавини, но не Словени, е доказ:
Макс Фасмер истакнува дека „Велегезитаи, чија област во XII и XIII век се
викала Велегезас“...„чие образување воочливо се всогласува со името на Антите
Тазиархос Доврагезас“...„Конечно од XV век уште за понатамошниот живот на
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Словените на Тајгетос како сведок е местото од опишувањето на патувањето на Ласкарис Канонос за Deutschland и северните земји да се спомене, чие постанување
Василјев (Buzeskul- Festschrift стр. 397 фф) го поставил во 1412- 1418 година. Таму
Гркот (Ромеецот, Р.И.) исто така го опишува опкружувањето на Либек и таа земја
ја нарекува Stlavounia. Тој тогаш ја додал забелешката за сросноста на либекските
Словени со Зигиотите на Пелопонез“. (Крит само со пелазагиски=тн.Хомеров, Р.И.)
Значи, Склавините во Пелопонез и оние на Либек биле „сродни“. Следи Еладците како Македонците во XV век говореле склавински=тн.словенски. Па овој бил
само варварски=пелазгиски=тн.хомеров=тн.Платонов=тн.словенски. И се е јасно.
Фалмерајер (1830) потврдил дека во Елада се говори со тн.словенски акцент,
како и дека Еладците биле словенизирани Хелени. Значи, Хелените говореле со варварски=пелазагиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски јазик кој во негово
време бил коинизиран, турцизиран итн. Исто така, во песната Мани, поврзана со
еладската историја до со кралот Отон, германски превод, е внесен и темниот вокал.
А тој до денес бил само тн.словенски или на белата раса. Исто така, е и без датив.
Меѓутоа, денес ниеден Грк не го шири другото писмо и јазик освен своето,
што важи и за сите европски народи. Дури сите тие до денес уништуваат сé тн.словенско. А само тн.Грци го ширеле тн.словенското творештво... Тоа било само затоа
што тие биле само едно: Македонци со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Значи, во Елада се говорел само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик
со разни примеси од коине, кој како тн.византиски јазик бил официјален јазик во
црквите од 1767 година, кога била укината Охридската архипепископија, под која
била селото Атина со сета Елада. Исто така, имало примеси од Османовиот јазик
кој бил новоперсиски со монголски зборови, арапскиот во исламот и од Арнаутите.
За да се потврди, дека во Елада во употреба бил варварски=пелазгиски=тн.
словенски јазик лицата кои учествувале во создавањето на Елада, нивните имиња
биле со значења на оние дејствија кои ги вршеле: Востица=востаци, востанати; Гларакис=гла ракис; Грабуса, с=ш, грабуша, грабиш; Гривас од грива, јавач; Херетис
=х’ретис=в’ретис=вр’тис=вр’тиш; Каподистриас=капо ди Истриа, Capo d’Istra, Колокотронис=коло ко тронис=т ронис=рониш; Новица=новица; Паласкас=пала скас=
сказ-а; Полицоидес=полицо идес=идеш; Phix=пхих=пих=пив=пиво=пивара; Питакис=питахис, питах=питав, замолив;Рхупос=рупос=рипас=рипаш; Sachturis=Сахтурис=са х турис=туриш; Таглауар=та глауар=главар; За ваквите имиња во мојата
книга „Хомерови=тн.словенски Морејци=Грци, која во литература е под број 23.109
За ова да се дополни се додава дека во Елада момче се викало курос, а до денес тој поим со на крај а во Битола се употребува за водење секс со девојка.Пак, таа
била кора=к ора. Кората е тркалезна како хоро=хора, за клупче=мноштво=народ.
Кора=хора, к=х оро=ора, оро во круг=тркалезно, а со орањето се врти почвата.110
Пак, девојката кога прави јадење таа него го превртува=меша. А кога води љубов
во Битола до денес се вели:девојката к (како=ко) ора.На тн.грчки нема објаснување.
Исто така,со години го правев мозаикот, дека во Елада се говорел варварски.
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„Омир (Хомер), славниот певец на древна Елада, има достоен преемник во Глигориус Ставридис
(од татко Ставре)- Вториот Омир (Девтерос Омирос)“.Значи,Прличев девтер=де втер (втор):де-бре...
110
Почва, почива, се заснива; почнува=почнива без н почва. На Геа=гема=зема=земја почнува=тера
живот.Следи на латински земја да е тера. Вакви објаснувања не се можни во тн.не-словенски јазици.
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Оболенски пиши: „а Константин Порфирогенет, опишувајќи го Пелопонез
непосредно после 934 година, вели дека поголемата чума од 746-747, ‘целата земја
била словенизирана и станала варварска’ “. Овде кај него е склавинска=варварска.
Исто така Оболенски наведува: „Кон крајот на дванаесеттиот век Михаил Хонијат
учениот атински митрополит, понижен од откритието дека неговата паства од бедните селани кои зборуваат на народен јазик, не ја разбираат неговата блескава престава за старите Грци, ги запишал следните значајни зборови: ‘После долгиот престој во Атина и самиот станувам варварин’ “. Свети Јован наведува: „Учењето на
рибарот што прави шатори блеска на нивниот варварски јазик повеќе од сонцето“.
Во прилог се наведува и Меморандумот за античките граници на Грција од мајорот
Ј.С.Ардаф, С.Б., Р.Е. 24 февруари 1881 година. Тој пиши: „Оваа заедничка одбрана
довела до сегашна употреба на еден општ јазик, грчки, но останатите од Амфилокијанците сé уште се Варвари“.Следи Кораис во 1850 година создава еладски јазик,
службен само од 1868 година. Катаревуса бил со датив и генетив, но не димотики.
Грчката историографија говори, дека Елада ништо немала со тн.словенски, а
во неа само тој бил во употреба. Како инаку може да се сфати, кога Макс Фасмер
пиши, таму имало словенски топоними пред да се населата Словените.Токму затоа
никогаш немало посебни народи Словени, туку тие биле едно единствено Пелазги.
Петар Поповски, „Георгија Кастриот...“, пиши: „...се приклонуваат и руските истражувачи Гилфердинг и Макушев. И двајцата истакнуваат дека словенските
називи во Тесалија и Епир во најголем дел имале словенско потекло, а во Албанија
и во другите области во Грција- целосно. Еден дел од тие називи бил собран во статистичко-историските дела на грчки јазик, кои денес и покрај сите неточности во
транскрипцијата, не ја изгубиле својата вредност и значење, бидејќи материјалот
бил собран тогаш кога националистичките екстремизми на Балканот не биле толку
силно изразени и заострени како денес. Во овој поглед Гилфердинг е многу јасен и
определен. Имено, тој вели дека на просторите на Грција и Албанија живееле претставници на оној говор на кој денес говори населението во Македонија. Притоа
додава дека тоа население на тие простори поеднакво ги употребувало согласките к
и г, кои кај Србите се јавуваат во формата ћ и ђ, укажувајќи дека станува збор за
посебен народ од српскиот и бугарскиот, бидејќи имал свои карактеристични јазични особености. Дефинирајќи ја докрај тезата за посебноста на македонското словенско население, кое од најстаро време живеело на просторите на денешна Албанија и Грција, Гилфердинг констатира дека тие согласки, односно тонови, кои ги
употребувало тоа население на тие простори ‘и денес се една од главните особености на македонскиот дијалект’ “.(Критјани во 1913 г.сакале да се со Бугарија,РИ)
Во прилог е што наведува Димитрис Литоксоу, „Измешана нација или за Грците и разнебитените Другојазичници“, 2005, Скопје. На стр. 74 стои: „До ист заклучок дојде и Фалмерајер, секако имајќи ги на располагање главните имиња на населените места, а на некој богат материјал на микротопоними, и напишал дека, кога
‘некој се наоѓа до урнатините на Мантинеја, на Егион, на Оленон, на Амикла, на
Месина и кај Мегалополис, на места и рекички кои се именуваат- Горица, Востица,
Каминица, Пирнаца, Хлумуци, Славица, Велигости и Арахови, тогаш не е потребно подлабоко проучување за да се заклучи дека такви имиња не можат да постојат
во една земја каде што останал старогрчкиот, туку повеќе во Србија, Бугарија и во
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Русија. Според тоа тие не потекнуваат од Грците, туку од луѓе кои го зборувале
словенскиот јазик’ (Фалмерајер 2002, стр. 207)“. (И Критјани со тн.словенски, Р.И.)
Јакоб Филип Фалмерајер пиши: „...И ако хеленските пријатели со тоа уште
сакаат да се утешат, дека ако исто така стариот род на Хелас сосема изчезнал, ипак
нивниот јазик и нивниот акцент...туку се покажува, дека на отворената земја во Аркадија и Елис, во Месенија и Лаконија, во Беотија, Фоцис и Аркананија низ многу
поколенија се говорело словенски, како што сега се говори во Србија и Далмација,
ама во вековите се говорело во Помер и на островот Риген“.(Крит=тн.Хомеров,Р.И)
П.Поповски пиши: “Разбирливо, зашто таа држава не ја сочинувал етнички
чист супстрат, туку ‘смеса од разни недефинирани гени’, кои и денес во ова наше
време се служат со 70, до 75 проценти туѓи зборови и со туѓо писмо, во конкретниот случај со јазикот и писмото на древните Македонци. Овој заклучок на особен
начин го потврдува и нашиот научник проф. д-р Белчев. Цитирајќи го истакнатиот
германски славист, етнолог и лингвист, Фалмерајер, автор на книгата ‘Историја на
Мореја’ (1830 г.) пишува: “... Логично анализирано, денешните Грци немаат никаква врска со генот на древните Хелени, но имаат од триесет до педесет проценти од
нивниот јазик. Мешањето низ милениумите и вековите со го стори своето. Победи
посилниот ген. Тоа беше генот на Венетите и Феникијците. Зошто денешните Грци
нерадо зборуваат за нивната етимологија, ни кажува историјата на грчкиот етнос,
односно неговата етногенеза. Тие биле и остануваат со генот на Феникијците, Венетите, Словените и по некоја капка од заскитани Евреи, Цигани, Власи, Еѓупци и
Албанци (Скиптари, Р.И.)...“.111(Критјани 1913 г. разбирале бугарски,не грчки,Р.И.)
Бидејќи денешниот грчки јазик бил дворасен на Белци (Пелазги) и Црнци
(Семити) авторите се труделе да докажат колку грчкиот јазик има црнечки (семитски) зборови.Токму затоа е интересен наводот на Мартин Бернал, „Црна Атена“, на
македонски јазик. Тој вели: „Четири години работев долж овие насоки и станав
уверен дека дури една четвртина од грчкиот вокабулар би можела да има семитско
потекло. Ова, заедно со 40-50 проценти кои се чинеа како индоевропски, сé уште не
нудеа објаснување за една четвртина до една третина од грчкиот вокабулар“.
МАКЕДОНЦИТЕ=БАЛКАНЦИТЕ ДОМОРОДЦИ
На Балканот живеел еден народ со ист јазик и писмо. Ова се потврдува и со
наводот на Бранко Вукушиќ. Тој, на стр. 53, вели: „Минојската цивлизација создала
три вида писма кои и покрај автентичноста на оваа култура, упатува не некои уште
постари извори. Е дешифровано само најмладото, минојско писмо (‘линеарно Б’).
Новите истражувања покажале дека ова писмо е најблиско на микенско-македонското писмо, откриено на локалитетот Церје кај Скопје во Македонија и е слично
на многу постарото винчанско. Према професорот Пешиќ, тоа говори за сродноста
на минојската цивилизација со пелазгиските,протословенски култури на Балканот“.
Бранко Вукушиќ, на стр. 98, вели: „Асов во својата книга ‘Митови и легенди на древните Словени’ од митологијата извлекува далекусежни историски заклучоци за минатото на Прасловените и Словените кои се комплеметарни со тезите
на Тилак. Секој мотив во индуските Веди има свој протолик во усмените преданија
и древните книги на Словените. За тоа има многу податоци во зборникот на сло111

Петар Поповски, “Украдена историја“, документирани факти за грчкото присвојување на древномакедонската историја, култура и цивилизација, приватно издание, 2009 година...
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венско-аријевска митологија ‘Ѕвездена книга на Коледе’, од истиот автор. Во книгата ‘Веда Словена’ кој на крајот на минатиот век ја објавил народно на српски
(всушност на бугарски)112во Белград и Сант Петерсбург- Стефан Илиќ Верковиќ, се
дава опис на заедничката прапостојбина во словенската ведска традиција, попрецизно отколку во светите книги на индуизмот и зороастризамот, за кој тој север навистина е далечен“. (Антички=етнички Македонци со Ведите во Индија, Р.И.).
Љубомир Кљакиќ, на стр. 226, пиши: „Во тек на XX век Алберт Лорд одел
по овој траг компаративно анализирајќи ги српската и општата југословенска епска
традиција и Хомерови спевови. Индексот на мотивите на народните песни на балканските Словени на Бранислав Крстиќ претставува драгоцена систематизација за
секој истражувач на истиот траг. Интересна е појавата на Стефан Верковиќ (1821 1893), кој собрал и објавил збирки на древни словенски песни од централниот Балкан под наслов Веда Словена. Во песните на Верковиќевата Веда Словена, се пее
за Орфеј, Александар Македонски и другите словенски архајски хероји. Верковиќевите објавени збирки после извесно време се прогласени за современ фалсификат. Се разбира, тој самиот до крајот на животот ја докажувал нивната автентичност. Крстиќ, без обѕир на овој- до денес неразјаснет- сплет околности, се повикува
на Верковиќевиот ракопис наведувајќи го во својот индекс управо Александар Македонски, како еден од херојите од народните песни на балканските Словени“.
Авторот Бригија ја најдува во централниот Балкан, што важи и за збирката
на Стефан Верковиќ. Тој и како него сите се плашат да ја споменат Македонија. А
таа се протегала до реката Дунав со македонските Белград, не Београд, Смедерево,
Мечка, не Медвед, Зајечар, не Зечар..., со темен вокал и македонски говори, кои не
се совпаѓаат со јазикот на Вук Караџиќ кој со векови не може да постане народен...
Па следи на овој јазик да се препее преданието, дека Македонија била до Дунав...
Александар Донски, „Античко-македонското наследство во денешната македонска нација“, на стр. 45, пиши: „Босанскиот запишувач на македонски народни
народни умотворби и обичаи Стефан Верковиќ... сведочи:
‘Оваа премногу важно и ненадејна откритие се случи во првата четвртина на
1865 година.Тоа беше една мала песна за АлександарВелики,царот Македонски. До
крајот на годината најдов уште две песни за него. Следната 1866 година наидов на
уште постаро откритите-на песна за Орфеј !’(Стефан Верковиќ,цит. дело,стр. 347)“.
Георги Радулов- Радуле, на стр. 53, пиши: “Од реченото јасно се гледа македонското сознание. Ќе го илустрирам и со други примери. Рускиот славист Виктор
Глигорович, кој патувал по Македонија во 1844-45 г., пишува: ‘Во сите видени
краишта јас не слушнав други имиња освен Александар В(елики) и Марко Крале.
Тие и други живеат во памтењето на народот ...’ (185, с. 130). Патописците кои ја
посетиле Македонија бележат дека Македонците ја знаат својата историја. В. Лик
го посетил Балканот во 1805-1809 г. и константирал дека жителите на полуостровот
Касандра и ‘Турците и Грците (подразбери христијанин, заб. на ав.),113па дури и
најсиромашниот селанец, знаат доста многу за историјата на Александар’ (Велики,
заб. на ав.) (253, с. 422). Јохан Мајр ја посетил Македонија во 1814 г. Говорејќи за
Серско, прави аналогна констатација: ‘Подоцна поминавме во областа каде починал Александар Македонски. Од пред неколку илјади години тука се чува споменот
112
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A.Asov, “Veles kniga”,Moskva 2000;Авторот и слични како него ништо не признаваат македонско.
Само едно:Муслимани=Турци и Православни=Грци.Македонци имало православни и муслимани
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на тој славен Македонец’ (253, с. 580). Р. Жинзифов пишува како Д. Миладинов
спорел со некој Грк од Кукуш за македонската нација, а ‘Пред аргументите на Миладинов Гркот замолнал’. Тој ги ‘побарал од Гркот не само денешните Македонци
туку и старите со Филип и со Александар...’ (185, с. 130). Охридскиот дописник на
‘Цариградскиот весник’ од 3 март 1860 г. пишува: ‘Оваа земја е Македонија- и ако
ја погледаме природата, наравите, обичаите, карактерот на жителите, нивните домови, нивната физиономија, целосно ќе ги препознаеме истите оние мажи што во
старо време ги составувале фалангите на Александар Македонски’ (пак таму). Одговарајќи на статијата на П. Славејков ‘За македонското прашање’, во статијата со
истиот наслов поместена во истиот весник ‘Македонија’ од 16 февруари 1871 г. Д.
В. Македонски пишува: ‘Македонците не се загубиле од лицето на земјата, како
што некои си дозволуваат да велат, зашто колку што знаеме ние, тие не направиле
грев, па да зине земјата и да ги проголта’ (таму, с. 131). Григор Прличев во слово
по повод празникот на Кирил и Методиј во 1888 г. во Солун, вели: ‘Мајка Македонија многу е ослабена. Откако го породи великиот Александар, откако ги породи
св. Кирил и Методиј, од тогаш мајка Македонија лежи на своето легло ужасно изнемоштена, совршено премрена’. (таму, с. 135), Кристализираното македонско национално сознание се гледа во неиздадената книга на Г. Пулевски ‘Словено-македонска сеопшта историја’ “.
Стр. 68: „Факти што говорат за поврзаноста на старите и денешните Македонци има, но странските пропаганди не ги бараат, туку се стремат да ги заскријат. Зачувани биле многу имиња на населби, области, реки и др. На славомакедонски се пеат песни што ги опеваат Филип и Александар. Кога Викор Григорович
ја посетил Македонија во 1844-45 г. ги замолил своите домаќини во с. Острово, Воденско, да му испеат некоја стара македонска песна тие му ја испеале песната за обложувањето на цар Филип со сонцето (53).
Околу 20 години подоцна учителот Гологанов од с. Тарлис, Неврокопско, ќе
ги открие меѓу Помаците народните песни за двајцата големи македонски царевиФилип и Александар и ќе ги предаде на Стефан Верковиќ. По тој повод, со години
бугарскиот и грчкиот печат и научната јавност ќе креваат врева дека песните не биле автентични, дека биле измислени од Гологанов. Ние, денешните Македонци, носиме белези на духовните вредности како наследство од Македонците од античкиот
период (1, с. 290). Од нив се зачувани антрополошки белези (1, с. 290). Проучувајќи
Македонци (бегалци од грчката граѓанска војна во Ташкент и Чирчик), антропологот Пулјанос доаѓа до заклучок дека денешните Македонци биле непосредни потомци на античките (315). Зачувани биле обичаите, на пр. обожавањето извори; носење шлем наместо вел на невестата, традиција сочувана од времето на Александар
Велики во Берско (Alexandria, Veoia) (70, с. 193).Зачувани се имиња (Карчо- Каран,
Никола, Филип, Александар, Димитар, Филота, Кала, Кина, Димо, Стамен, Перса
(Персеј), Толе (Птоломеј) и др. Имаме многу сериозни основи за да бараме и влијание на јазикот на старите Македонци врз јазикот на денешните Македонци...“.
Бидејќи песните што ги собрал Стефан Верковиќ биле само античко=етнички македонски, тие од „словенските“ Срби биле прогласени фалсификат, а и денес.
Дали тоа што собрал Стефан Верковиќ бил фалсификат или не, ќе се покуша
да се одгонетни македонската традиција на сосем друг начин.
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Љубомир Кљакиќ, на стр. 242: „Во Пула се чува жртвената жара ‘со натпис
посветен на славенскиот бог бура (Бориас)’, односно Бореј од II век наша ера. Видовме како древните Пеласти го интерпретирале оној нендејно сретнување измеѓу
божиицата Еурином и Бореј, а посебно резултатите на тоа сретнување“.
Пелагонија им припаѓала на Бригите, нејзина врска со Пеластите, со својата
митологија, која останала до последно време.Форонеј е само Поронеј, од порон, кој
следи по потоп/поплава. Солунски симбол бил лав, а бригиски прч. Од Солунско
Глаголицата биле пренесена во Далмација и Венеција, а Кирилицата од Бригија во
Истра. И затоа во Далмација и Венеција симбол станал лавот, а во Истра со својата
Пула само прчот. Прч бил и на Бригите во Пакистан, кои никогаш не биле Словени.
Бранко Вукушиќ по стр. 125 има слика, со текст: „Дажбог син на Сварог претворен во Александар Македонски опкружен вместо со жезла со птици кои ги храни при прилика узносување, Димитровски собор, XII век“. Според авторите, во
моите книги, Ведите, Персијците, Египтјаните...биле со тн.словенска митологија.
Кога се читаат книгите за Филип и Александар Македонски поимите биле на
тн.словенски јазик, зашто пишеле повеќе автори. Овде е само еден пример: Харолд
Ламб, на стр. 298, пиши: „...Овој град Македонците го нарекле Задракарта (современиот Астербад, или Гурган) и се чуделе колку плодна била земјата што се спуштила понатаму, кон реката што кривулела...“. Па Задракарта=зад рака рта или зад
рака карта.Па реката прави ракав-ракан-ракат, в-н-т,а кај ракавот има ’рт=рта=врта,
која е и врата=влез, р=л.Има и карта до денес на македонски е бокал=врвча за вода.
Мечка се вика арк...=а рк а=рка=рака, оти мечката со раката ракува=убива. Следи
аркаде, таа е како рака; крокодил=к рокодил=рокот тил, ракат тил, на тилот рацете;
рептил=реп тил, реп (опаш) на тил; скорпион=с корпи он: с=тн.словенско, а и он=
ан, и корпи=corpi=цорпи=ц’рпи=црпи, а со корпи се црпи вода за наводнување на
река, а вака Македонците наводнувале од реките. Поновиот Константин=кон и ин
само тн.словенски,стант=станат, исправен, вечен.Значи, 100% само тн.словенско.114
Се кажа дека Елада била Пелазгија, а пелазгиски бил тн.словенски јазик. Сé
што околу и во Атина било изградено, сé било варварско=пелазгиско=тн.словенско.
Кога се говори за народ Словени, кога тие би се населувале во Балканот, не
смеело да има било што словенско. Макс Фасмер вели, на Пелопонес имало словенски поими пред таму да се населат Словени. Пак, Р.Ланге пиши за Јустинијан I,115
кој бил роден близу Скопје. Бидејќи неговото име било тн.словенско, што важело и
за имињата на неговото семејство, Словени како народ никогаш немало. Исто така,
Василеус II бил означен како октон. А октон на ниеден јазик не означува убиец, туку на денешен македонски јазик:октон=окто н,окто=окото,окати, око се вади/окати.
Античките=етничките Македонци говореле само пелазгиски=тн.словенски
јазик. Ова говори, дека тие латински и коине како службени морале да ги учат.
Х.Џ.Велс истакнува: „...Вистина е исто така дека Константин Велики не
знаел грчки и дека Јустинијановиот акцент бил многу лош“.
Ова било само заради тоа што за нивно време коине сé уште не бил единствен службен јазик.Состојбата се менала дури со Ираклиј (610-641),само со коине.
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Букефал=букепал, бука пали: букало, буцало...;бук=бик, биковска глава,а не вол, кастриран бик...
Симе Пандовски (2000), „Македонија праисторија, империја и денес“, на стр. 331, има слика, со:
„Македонска писменост по владеењето на Јустинијан I. На сликата се претставени Јустинијан и неговата жена Теодора пред црквата Света Софија што тој ја изградил...“. Само на тн.словенски јазик.
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Лидија Славеска, на стр. 237, истакнува: „...И покрај резервите што постојат
во науката кон делото на М. Орбини за неговата историја ‘Кралство Словени’, би
биле некоректни кон овој иницијален творец на современата словенска, но и европска историографија, ако не го наведеме и неговото кажување- мислења за Македонците. Имено, Орбини известува дека во една цариградска библиотека е зачувана
грамота (повелба) за привлегиите кои Александар Велики во дванаесеттата година
од своето владеење им ги подарил на Илирите, односно ‘на блогородниот род на
Словените’. Тоа е наполно разбирливо за Орбини ако се земе предвид дека ‘Македонците на Александар Велики биле всушност Словени, зборувале со ист јазик со
кој и денеска зборува населението на Македонија. Воопшто, Македонците, Тракијците и Мезите говорат со ист, словенски јазик. Александар Велики многумина го
сметаат за Грк, но неоправдано...Московските анали изричито поврзуваат дека Русите, односно Московитите биле (говореле-б.м.) со ист јазик како и античките Македонци, кои, покрај со други владееле со Египет 276 години’. Понатаму Орбини
тврди дека во цел Илирик се зборувало со словенски јазик.116Во поткрепа на своето
тврдење го наведува Ливиј, кој ги споменува Bilazora, Coritta, Grapsa и др. како словенски имиња и места“.
За потврда дека Русите ја имале врската со Македонија, тие тоа самите го
потврдуваат. Меѓутоа, овде е најбитно, каде руските автори го трагаат клучот... ?
Според Јеремија Русо, во “Летописите на Московија“, Русите, односно Московјаните, имале еден ист јазик како старите Македонци. Значи, Московсите анали изричито поврзуваат дека Русите, односно Московитите биле со ист јазик како и
античките Македонци. Врската на Русија е со Москва. А таа била основана во 12
век. Следи на руската војска да им биде заштитник Свети Ѓорѓија. Тој како коњаник е поставен на средина на рускиот државен двоглав орел кој бил на Источното Ромејско Царство. Токму тој бил заштитник на Македонија. Па само едно исто.
Александар Дугин, „Ново хиперборејско откровење“, Книга втора, „Мистерије Евроазије“, 1999, Белград, на стр. 124, пиши: „Рускиот монархистички грбДвоглав Орел- во почетокот исто така бил симбол на ‘Сокол-Рурик’, носител на
магиската снага Хварена. Една друга поединост повеќе го привлекува вниманието.
Москва, престолнина на руската држава и место каде обитува Царот, на својот грб
го има Свети Ѓорѓи, Победник кој го убива змејот (грб на Јуриј Долгорак, основач
на Москва). Вархарн (бог Хварена) пред сé е бог на Победа (Свети Ѓорѓи исто така
е Победник Победоносец). Освен тоа, како што веќе рековме, зборот Вархарн-Вереттрагна значи ‘Убиец на Змија’ (односно Змеј), ‘Убиец Вритре’ и Свети Ѓорѓи
обично биле претставени како убијци на Змеј“.
Варезите со својот Рурик биле поврзани со нашиот царски град Цариград.
Група на автори117 велат: „Македонија, крај на стара Европа, на север од Грција. Под Филип и Александар Велики, царството Македонија доминира во Грција.
Подоцна било редуцирано во римска провинција во 146 год. пред Хр. Во наши денови, се опишува под името Македонија, регион, кој се содржи меѓу Пинд, Олимп,
Тесалија и Родопите; така ограничен, тој припаѓа од 1913 година на Грција и со
еден мал дел на Бугарија. Солун излегува на море. Жителите се Македонци“.
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Симе Пандовски (1993), на стр. 139, цитира:118 под македонско „1. Староседелци или население од античка и етничка Македонија; 2. славјански јазик на модерна Македонија; 3. Индо-европски јазик на античка Македонија“, а под славјански стои: „Слав (Месклав, Фр. Мл Склавус. Лгк склабас, фр. склабеонои, од славјанско потекло; народ од околината на Солун, човек кој зборува славјански јазик како негов староседелски јазик“.
Значи, антички=етнички Македонци со пелазгиски=тн.словенски јазик.
Меѓутоа, поимот Склавини означувал само област, а не Словени од слово.
Видлив е фалсификатот, затоа што Склавини имало до реката Рајна, источно.
Бранко Вукушиќ, на стр. 59, пиши: „Процветување на келтската култура временски ја следи етрурската, се испреплетува со балканскиите илирско-словенски
култури. Да наведиме некои историски податоци од 335.г.п.н.е., во време на триесетгодишниот мир измеѓу Галите и Римјаните и припрема на Александар Македонски за светски поход, кога ги прима келтските пратеници на Дунав...“.
Се говори Келти и Балканци со Дунав.Никаде нема живисуштества Словени.
Кога се говори за народи Словени, тие би морале да потекнат северно од реката Дунав. Меѓутоа, Дунав била граница на Македонија и Скитија. Ова било повод, Македонија да се протега до реката Дунав. Значи, Белци=домородци.
Според Паул Кречмер, во далечното минато Балканот бил почетна точка на
раселување и на југоисток и на север зад Карпатите.
И Задкарпаите биле населени од Балканот. Се мисли на Заткарпати, од Балканот. А ова го потврдува и руската историја. Киевскиот свештеник Нестор (11-12
век) пиши: Русите потекнале од Илирија. Па таа била само на Балканот. Тој до 1809
година бил Македонија, кога Цојне го внел поимот Балкан и така повеќе не е во
употреба името Македонија.Во српско народно творештво се вели, Смедерево и Белград биле во Македонија. Значи, до 1809 година до реката Дунав биле Македонци.
Значи, се говори само за северни Заткарпати, никако на исток, југ и запад.
Московскиот професор М. Сперанскиј кажува: “Јас одамна и многу се интересирам за Македонија и нејзината писменост и историја. Мислам дека имено во
Македонија ние ќе го најдеме клучот кон разбирањето на важни и доволно суштествени страни од историјата на литературата и културата не само на Балканскиот Полуостров, но и на постарата руска писменост. Затоа јас правам напори подробно да ги одбележам и ако можам да ги расветлам тие факти на старата писменост, кои потекнуваат од македонската писменост“.
Бидејќи Русите пишеле со рецки (руни), тие биле само „роцки народ“ со
„роцки јазик“. Тие биле венетски знаци, а Русите биле Венети. Пак, домовина на
Венетите била Македонија. Самите европски автори говорат за венетско потекло на
Европа. Токму затоа Европјаните пишеле со венетски руни, во кои има тн.кирилични слова. Инаку не можело да биде кога Европа била населена само со балкански
домашни животни, а чаретер летови немало сé до 20 век н.е.
Исто така, Венетите за област го употребувале поимот склавина=с клав ин а:
клави без в клаи=клај, до денес на битолски. Склавини имало до реката Рајна. Ако
Склавините би биле Словени, тогаш и Германците биле/се Словени. Меѓутоа, ова
Германците не го прифаќаат. Така тие не само нас да не лажат и самите се лажат. А
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има и македонски автори кои говорат Склавини биле робови. Робови немало во
Македонија, ниту до реката Рајна...Следи само едно: Анти=Атни, Венети=Венети,
Склавини=Склавини и Словени=Словени од слово (Божјо Слово и Логос=Слово).
Покрај домашните животни се крвна група А на Белци и ДНК- анализата.
Бранко Вукушиќ, на стр. 62, истакнува: „...Археологот Софија ДавидовиќЖивановиќ тврди дека ‘резултатите на антрополошките истражувања на скелетите
од винчанските наоѓалишта со методот ДНИ анализите укажуваат на идентичност
на епигенетските карактеристики на Винчанците со претходното автохтоно население со кромањонски одлики од подунавското наоѓалиште Падина, Хајдучка Воденица, Лепенски Вир, Гомолава и подоцна население на Панонија (Житиште, Бачки
Петровац)’. Тоа го потврдува и младата српска научничка Билјана Чулјковиќ со
анализа ДНК материјалот на ѓердапско антрополошката серија стара седум илјади
години. Најновите наоди од Винча (5. Маркотиќ: Винча cultura) ја потврдува автохтоноста на винчанското население и продолжување, не само антрополошки, туку
и културни карактеристики сé до современото јужнословенско население“.
Лидија Славеска, на стр. 246, за домородноста, во фуснотата 43, вели: „Ваквиот заклучок се потврдува со последните генетски истражувања на популацијата
на Балканот според кои популацијата во Македонија има слични генетски фреквенции со жителите на медитеранските острови Крит, Корзика, Сицилија и Сардинија. Според направениот дендограм (автори д-р К. Димитров (Македонија) и д-р
А. Арнаиз- Велена (Шпанија),Македонците припаѓаат на постариот медитерански
субстратум како и Иберијците, вклучително и Баскијците, Северноафриканците,
Италијанците, Французите итн...“. (Таа место Велена пиши Виена, Р.И.)
Се потврдува, на Балканот Белците=Пелазгите биле домородци,не дојденци.
Значи, Македонија се протегала до реката Дунав.Ова се променало со Цојне.
Тој во 1809 година го внесол поимот Балкански Полуостров, мои претходни книги.
АНТИЧКИ=ЕТНИЧКИ МАКЕДОНЦИ
Со следново ќе се види, дека Р.Македонија немала своја историска...наука.
Александар Донски, „Античко-македонското наследство во денешната македонска нација“, 2002/2003, на стр. 45,пиши: „Стефан Верковиќ оставил и други сведоштва за македонски народни творби со античко-македонски елементи, на кои наишол за време на својот долгоговремен престој во Македонија. Притоа сведочи дека голем број вакви преданија имало кај македонското колено Марваци (жители на
дел од денешниот пирински дел од Македонија. Во веќе споменатата книга на Верковиќ (цит. дело, стр. 152), читаме:
‘Марваците... го населуваат неврокопскиот округ што се простира меѓу планината Кремен и Момина Кула и служи како естетски дел меѓу Неврокоп и Разлог
... Кај Марваците има приказна и народни преданија од најодамнешното минато,
кои би можеле да пополнат многу празни места во општата и месна словенска историја, како и да разјаснат и коригираат многу погрешни и неумесни мислења и докази на старите и нови историчари за народите што живеат на Балканскиот Полустров, за нивните прадедовци, старите Тракијци, Македонци и Илири... Покрај преданијата и приказните кај Марванците има и народни песни, многу љубопитни и
важни, кои се однесуваат на најдалечното минато; на ова се однесува и песната на
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доаѓањето на Словените од Азија (од далечната Кинеска земја, како што покажува
песната) на Дунав; уште песната за Александар Велики и неговиот коњ Буцефал; за
походот негов во Азија и војната со Дарие и Пор- царот индиски. Оваа многу важна
песна за решението на потеклото на старите Македонци, Тракијци и Илири, инаку е
откриена во селото Керчово, што се наоѓа во Воловиште, Демирхисарски округ, како што ми раскажа овчарот Стојан Мечкаров. Исто таква песна имам и од селото
Крушово, во истиот округ, на таа е составена малку поинаку’.
Стефан Верковиќ запишал и дека во југозападниот дел на Македонија, луѓето себеси се декларирале како чисти Македонци, потомци на Александар Македонски“. (Од наодот сите Македонци што ова го знаеле морале да се засрамат, Р.,И.)
Македонците стигнале и во Индија, Тибет, Кина..., а повратниците за тоа оставиле преданија, како и оние до реката Дунав, ама и кај Скитите, во дневникот на
Александар Македонски... Значи, повратниците биле склавени=с клавени=главени,
поставени во негова служба.Следи Склавината ја водел Склавин=наместник. Токму
наведеното говори,дека никогаш немало народ Словени,дојдени од никаде,со НЛО.
Во Тибет Македонците ја оставиле своето најголемо достигнување. Следи
Хитлер кај себе да има лама од Тибет.Тој таму испратил негова научна експедиција
- таму нивно НЛО, зашто пишев во претходните книги. Значи, Македонците чинеле
светски чуда. Тие имале парна пашина во старата ера (Херон), и во 20 век творец на
комјутер бил Македонец Атанасов. Мои книги се најдуваат и на www.Brigien.com.
„Нашиот познат фоклорист д-р Томе Саздов во својата статија под наслов
‘Песната за Александар Велики’ (‘Нова Македонија’ 12.01.1958, цит. според д-р
Кирил Пенушлиски ‘Митот и фолкорот’, Скопје, 1996) пишува дека во Србија била
пронајдена третата збирка со македонски песни собрани од Стефан Верковиќ. Во
оваа збирка била објавена песна за Александар Македонски, која на Верковиќ му ја
испеал слепиот народен пејач Јован Михаилов. Песната била забележана некаде
пред 1862 година и ја имало во две варијанти со по 263, т.е. 306 стихови. Песната
почнува:
‘Чедо си нема цар Филип, чедо си нема девет години’.
Во продолжение читаму дека Филип и рекол на својата жена ‘цар Филиповица’,да му роди машко дете додека тој е во војна.Така и се случило. Потоа читаме:
‘Царица е затегнала машко е дете породила
сос прстен на раката на прстена бе исписан
и как да го крстат:
крстиха го Александро’.
Истовремено се ожребил и коњот на Филип,чие ждребе имало ‘нозе до ушите’. Во продолжение читаме:
‘И погине цар Филип и седна му на столнина
Александро чедото му, до царот да повеља’ “...
Од изложеното се заклучува, македонските историчари мора да се засрамат.
„Во песната е спомнато и дека Александар војувал против ‘цар Хируда’119
(што секако дека е производ на имагинацијата на народниот пејач). Во продолжение читаме дека некои двајца браќа јунаци кои го чувале својот татко затворен во
сандак за да го спасат од стариот суров обичај на погубување на старците, му помогнале на Александар во борбата да премине една река (откако добиле совет од свој119

Обратно да се прочита: Адурих=а дурих=дурив=дурик=дуриг; дур=дир, додир; кондур=кон дур...
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от татко како да го направи тоа). Тогаш Александар го забранил обичајот на убивање на старците (за што ќе пишуваме во продолжение).
Песната продолжува со информација дека Александар го нашол изворот на
жива вода, од која донел едно шише, кое му го испиле сестрите, а потоа се сокриле
од него во Белото Море, каде до денес живееле.
Потоа е опишана средбата помеѓу Александар и Исус Христос, кој му се појавил преправен во старец, кому Александар му помогнал. Без разлика што овде е
спомнат Исус Христос, несомнено дека и ова е мотив од античката митологија, конкретно произлезен од преправањето за Зевс како старец и неговото симнување на
земјата (за што исто така во продолжение ќе поишуваме).
Меѓутоа, интересен е крајот на песната во која е опишана смртта на Александар:
‘Пак си хода Александро
пак си ходит три дни и три ношти,
Та го гонат комарето,
сан не му дават да заспие,
Леб не јаде три дни време.
Да замине това поле,
Таму најде мајсторете,
мајсторете дунерето,
Това поле камен делат,
камен делат за корито.
Тога рече Александро:
-Аман, брате бре мајсторе,
аман, брате, од комаре,
стој да легна в това камен,
Белки мога да се крие
оти мухите, от комарето.
Тога легна ав камена,
да му влезат комарете?
в едно ухо тие влезат,
те през друго излезова.
Там си умре Александро
во камене од комаре,
Царство му битисало’.
Овој опис на смртта на Александар е можеби најинтересниот опис од сите
останати описи за неговата смрт, кои се среќаваат во народните умотворби кај повеќе народи.Имено,познато е дека за Александар Македонски постојат народни умотворби на околу осумдесет јазици (‘History of Western Civilization’ by Dr Ellis L.
Knox Boise State University, USA, 1996). Во некои од нив, како причини за неговата
смрт, наведени се разни претпоставки. Така, на пример, според една византиска легенда Александар бил отруен од некој силен отров што во виното му го сипал неговиор слуга Јола. Слично се раскажува и во една романска, шпанска и англиска
легенда, а според исламската традиција Александар бил еден од пророците на Алах
(подетално за сето ова во книгата од А. Донски: ‘Угледот на Македонците во светската цивилизација’, Штип, на неколку места)“. (Тој А.Донски, и други како него,
ништо не напишале, какви традиции нивните Словени во Македонија донеле, Р.И.)
Тој кажа: „Така, на пример, според една византиска легенда Александар бил
отруен од некој силен отров што во виното му го сипал неговиор слуга Јола. Слично се раскажува и во една романска, шпанска и англиска легенда“. Значи, европските легенди биле како тн.византиски, а тн.Византија била возобновено Македонско Царство.Меѓутоа, Европјаните биле Македонци по пропаста на Македонија,кои
од Римјаните биле колонизирани низ континентот. А пак, Романците биле тн.Византици, Римјани=Ромејци. Следи името на Романија е како на тн.Византија, Роман...
„Сепак, оваа македонска песна драстично отскокнува од сите останати во
однос на прилината за смртта на Александар. Имено, оние историчари кои ги истражуваат причините за смртта на Александар (повикувајќи се на описите од дре-
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вните извори за смртоносната болест по која тој починал) сметаат дека Александар
умрел од маларија.Токму таков описна причината за смртта имаме и во оваа песна !
Јасно е дека овде маларијата е претставена преку комарците (комаре) како нејзини
пренесувачи, кои ‘сан не му даваат да заспие’. И не случајно Александар се жалел
на комарците, сфаќајќи дека тие се причина за неговата смрт:
(АДонски повторува од:„Тога рече Александро...до: царство му е битисало“)
Просто е неверојатно од каде слепиот македонски пејач Јован Михаилов (од
кого во средината на 19 век била запишана оваа песна) ги знаел податоците за смртта на Александар од болеста предизвикана од комарците (маларија) ! Податоците
дека Александар умрел од маларија аргументирано и научно го поткрепува дури во
1978 година од страна на историчарот Доналд Енгелс, кој прв поаргументирано ја
изнесе оваа теорија во својо труд ‘A Note on Alexanders’ Death’. Потоа оваа теорија
доби и други подржувачи и може да се каже дека денес се смета за прифатено од
поголем број историчари. Оттаму, просто неверојатно звучат стиховите од македонската песна: ‘Там си умре Александро/ в камен ор комаре’ (литературно: ‘Таму
си умре Александар/ во каменот, од комаци’). Останува вчудовидувачко и познавањето на медицината (комарците како причина, т.е. пренесувачи на смртоносна болест) од македонскиот народен творец. Имено, се знае дека прв кој ги открил комарците како пренесувачи на маларија бил британскиот истражувач Роналд Рос (Ronald Ross). Но, ова откритие тој го направил дури во 1898 година, што значи неколку децении по запишувањето на оваа народна песна во Македонија !Во 1902 година
Рос ја доби Нобеловата награда за медицина поради ова свое откритие“.
За Елада има народно творештво. Во песната „Мани“ се говори за минатото
до со царот Отон, зашто имам пишено,дури и во мојата книга на германски, под 25:
„Белците народ со еден јазик“, страни 319, од 07.03.2008. Песната во потполност ја
пренесувам. Па таа е ништожна во однос на ова што го пиши Александар Донски...
Александар Донски во книгата понатаму наведува мноштво традиции истоветни за антички=етнички Македонци.Значи, античко=етничко,ништо тн.словенско.
МАКЕДОНСКИТЕ ИСТОРИЧАРИ
Македонските автори пишат, античките Македонци отсекогаш биле народ.
Харолд Ламб, на стр. 136, пиши: „Врховниот командант на Елада тврдоглаво одбил да го промени своето решение за тоа патување. Аристотел допуштил и луѓето, како животните, да можат да се приспособат кон својата околина.Зошто тогаш
и Македонците на тој пат не би нашле нова, пресретлива земја ? Грците се прошириле создавајќи нови колонии. Зошто новите градови не би биле изградени на
поплодни падини одошто се голите падини на кои е изградена Пела ?
‘Да ги изградат Македонците ?’
‘Да’ (Вилкен: „Македонците...една горда и самосвесна нација“; стр. 71, Р.И.)
Аристотел само заклимал со главата. ‘Македонски народ уште нема. Татко
ти ја создаде идејата за Македонија.Според таа идеја од племињата формира војска.
Без војската, нема Македонија. Тој имаше неколку победи, да; но не знаеше да владее како што треба. Народот што го замисли тој уште не е развиен’.
Законите на таквиот развој, мислел Аристотел, се немилосрдни и нечовечки.
Луѓето не можат да ја условат среќата како да е птица.
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‘Па сепак морнарите барале копно, а луѓето ги променувале пустините управувајќи се по делот на птиците’, се смеел Александар“
Значи, да има народ, тој требало да има своја држава со војска...
Тек потоа за таквиот народ се пиши потеклото.
Иако до 19 век Македонците си имале само домородно потекло,следи збрка.
Денес во Македонија има три сфаќања за потеклото на нас Македеонците:
За првата група Македонците биле Дојденци. А за дојденците било во употреба четири поими: Анти, Венети, Склавини и Словени. Антите не се Словени туку само Анти, Венетите само Венети, Склавините само Склавини и Словени само
Словени. Поимот склавина означува само област, а Словени е според слово.
Александар Донски, „Античко-македонското наследство во денешната македонска нација“, 2002/2003, на стр. 14, пиши: „Во прилог на ова ќе споменеме уште
еден момент за кој дури ни денес не се многу зборува во нашата историографија.
Приврзаниците на пан-славистичката теорија за потеклото на македонската нација
секаде посочуваат на средновековните документи во кои пишува за ‘доселувањето
на Словените во Македонија’ во 6 век. Но, тие како да не сакаат да пишуваат дека
постојат исто такви сериозни средновековни документии сведоштва во кои јасно е
опишано иселувањето на значителен број Словени од Македонија и тоа уште во 7
век ! Вакво масовно иселување на Словените од Македонија презел византискиот
император Јустинијан Втори (владеел: 685-695 и 705-711). Цариградскиот патријарх Никофор (806-815) во своите хронолошки забелешки (глава 34) сосема јасно го
опишува ова. Овде читаме: (А.Донски прифаќа преселби на Словени во 6 век, Р.И.)
‘Јустинијан Втори нападна на Склавините. Стигна до градот Тесалоника и
многу од тамошните склавински племиња привлече, некои со сила, некои со мила,
па ги пресели во земјата што се вика Опсикиј’. (Опсикиј е византиска тема во Мала
Азија, з. м.)“. (Пак, поимот Византија никогаш не се употребувал, Р.И.)
„...Приближен одговор...историчар Тефан (крај на 8 и почеток на 9 век)...
‘Таа година Јустинијан Втори помеѓу Склавините што ги беше преселил (во
Мала Азија) одбра и регрутира 30.000 луѓе и вооружувајќи ги и даде многубројна
војска’. (Документот е преземен од: ‘Одбрани четива за историјата на македонскиот народ’, Скопје, 1951, стр. 25)“.
Значи,не се однесувало за Словени туку Склавини, кои биле само ромејскји.
Дека за него Склавините биле Словени, според него, Словени биле Венетите. Следи тој на стр. 17 да го има и насловот: „Венетите- претци на Словените“.
Во прилог е и следниот навод. Александар Дугин, „Ново хиперборејско откровење“, Книга Втора, „Мистерије Европазије“, 1999, Белград, на стр. 129, пиши:
„...Еден од древните називи за Словените бил ‘Вене’ или ‘Венети’, што било име на
едно словенско племе, подоцна преобратеново општ назив за сите Словени. Естонците и Финците и денес Русите се викаат ‘Вени’. Воочлив е јасен паралелизмот со
‘Вените’ од скадинавските саги. Сагите биле група богови посветени на полоделството (за разлика од Аса, номади и сточари) кои во себе отелотворале духот на
свештените мирољубивости, према древните саги, ги населувале долните текови на
реката Дњепар и Дон. (В. С. Старлсон: Земски круг.) Исто така треба да се потсетите на едно омилено руско име Иван...“. (Иван=и ван=вен..., Ј-ован=о ван, а=е, Р.И.)
Финците и Скадинавците биле Венети, но не се Словени, тн.словенски јазик.
Склавините биле само области, како спротивно на Словени според слово.
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Историчарите говорат, од континентот, преку реката Дунав, на Балканот се
преселувале Словени. Меѓутоа, состојбата била обратно, и тоа отсекогаш, до денес.
Георгиос Накратгаз, „Тесното племенско сродство на денешните Грци, Бугари, и етничките Македонци“, Македонија-Тракија, 2004, Битола, на стр. 48, истакнува: „Како што наведува Прокопиј, по 527 год. по Хр. словенските агресии против Византија предизвикуваа ужасни катастрофи со загуби во жива сила кои достигнуваа до 200.000 лица. Загубите на Римјаните продолжија повеќе децении. Согласно во книгата на чудата на Свети Димитрија, по арапословенската агресија од
610 год. по Хр., околу 200.000 римјани заробеници од Македонија беа пренесени во
Сирмио, близу до денешен Белград. Овие римјани заробеници беа некоја етнолошка мешавина од Грци, Тракијци и Илири...“.
Се кажа: „по 527 год. по Хр. словенските агресии против Византија“. Кај
Philip Sherrard, “Byzanz”, TIME-LIFE International (Nederand) N.V., 1967, на стр. 48,
се говори за „во 532 година, за време на Ника-востание, војската поубила 30.000 востаници, кои пробале, еден нов цар да изберат“. Токму затоа никаде не паѓало збор
за било какви Словени. А и кога имало тн.Словени=Склавини, во историјата вакви
ѕверства не се видени. Значи, без Словени дојденци, оти сите биле само домородци.
Стјепан Антолјак, на стр. 11, вели: „Првата збирка на ‘Чудата на св. Димитрија’ по сé изгледа ја составил солунскиот митрополит Јован кој живеел на преминот од крајот на VI во VII век. Но дали тој е вистински автор на ова дело, тоа би требало да се поткрепи со посилни, нови докази, па дури тогаш да се прифати како
дефинитивно решение. Miracula се составени веројатно во II половина на VII век, а
се делат на 13 поглавја, односно пофални беседи (хомили) во чест на солунскиот
чудотворец св. Димитрија. Во нив се изнесуваат ‘стари приказни’ и ‘чудесни настани’, кои имаат своја историска подлога. Тие влегуваат во настаните од V век, по
кои следува драгоцен опис на нападите на Словените врз Солун (584),на аваро-словенската опсада (586), гладот (по 586) и чумата (608-610) во тој град и околината,
каде што недостасувало и жито (кон крајот на 610). Граѓанската војна што избувнувала во Солун меѓу 607-610 г. е опишана на жив начин...“.
Значи, се работело за Склавини, но никако Словени според слово, што било
дури во 584 година, кога имало Склавини, но никако пред таа година. Следи Склавини и Авари. Првите како домородци, Белци, биле сточари, поради што масовно
не умирале од чумата. Напротив, Аварите, како монголски дојденци без сточарство
масовно умирале од чумата и таа нив ги уништила, но не домородните Склавини.
На Склавинците (обласниците) Аварите им биле ослободители, затоа што тие на
царот и неговата држава им плаќале големи даноци. Следат граѓански војни, и тоа
без Склавини, затоа што Склавините биле само домородци, Римјани=Ромејци.
За да се потврди, дека просторите на тн.домовина на тн.Словени северно од
Дунав никогаш не била тн.домовина на тн.Словени е и овој подоцнежни доказ, дека
само Монголите, никако Белците, масовно биле истребувани од болестите. Р.Ланге,
стр. 197, пиши за навлегување на Узите во 1064, кои Дунав го преминале и како
Печенезите низ царската земја се расеале. Нив не ги победиле Ромејците, туку заразите...Меѓутоа, вакви зарази не биле заприметени кај домородците на Балканот.
Херодот, во Четврта книга, кога говори за Скитите, под 51, пиши: „Значи,
една од скитските реки е Истар, а по него е Тирас кој доаѓа од север. Извира од ед-
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но големо езеро кое е на границата меѓу земјата на Скитите и на Нервите. На неговата утока се населени Хелени кои се викаат Тирите“.
53: „Четвртата река е Бористен...Тука е изграден храм на Деметра, а наспроти на храмот, на бреговите на Хипанис живеат Бористенците. Толку за овие реки“.
78: „...Тој секогаш кога ќе одел со воена придружба во градот на Бористенците (а тие, Бористенци, за себе тврдат дека се Милеќани)...“.
Белците од Балканот со Мала Азија од разни поводи се селеле северно од
...Црно Море.. и тие биле Скити. Наспроти Скити Белци, имало и Скити Монголи.
Според Паул Кречмер, во далечното минато Балканот бил почетна точка на
раселување и на југоисток и на север зад Карпатите.
Густав Вајганд пиши: “Најмногуплодни и најмоќни од древните народи на
Балканскиот Полуостров несомнено биле Траките, кои го населувале не само целиот источен и централен дел на Балканскиот Полуостров, но завладеале големи
области одовде на Дунав дури северно од Карпатите и таму биле населени. Тие биле населени и во Мала Азија и Грција“...“Херодот кажува, дека после Индијците
Траките биле најмногубројни и дека ако биле обединети од еден владетел, ќе биле
најмоќниот и непобедливиот народ, но тие биле како разединети, биле слаби“. Исто
така, Херодот вели дека Трибалите биле најмногубројни и најмоќен народ на северот на Тракиско-илирскиот Полуостров. Според Страбон, Гетите (Траките, Р.И.)
живееле на двата брега по долниот тек на Дунав и областа на југоисточните Карпати.За Суровјецки Трибалите биле сметани како Траки. Според Франциско-Марио
Апендини, старите Траки не се простирале само до Дунав, туку се протегале со
онаа страна на реката многу подалеку. За Казимир Шулц, Илиро-траките веќе во
најдавни времиња живееле во земјите северно од планината Карпати. Според наводите на авторите, тоа било Заткарпатите. Заткарпати, посматрано од југот. Тоа бил
Балканскиот Полуостров. Следи само едно: Траки=Склавини=тн.Словени и Скити.
Се кажа и: „по арапословенската агресија од 610 год. по Хр., околу 200.000
римјани заробеници од Македонија беа пренесени во Сирмио, близу до денешен
Белград. Овие римјани заробеници беа некоја етнолошка мешавина од Грци, Тракијци и Илири“. Значи, сите (100%) биле Римјани, само домородци, а не дојденци.
Љубомир Кљакиќ, на стр. 28, пиши: „Од друга страна, богатата граѓа која
Бранислав Крстиќ ја собрал во импозантниот Индекс на мотиви на народните песни на балканските Словени, предупредува на длабоко вкоренетост на Константин
Велики и царицата Елена во нашиот корпус народни песни, па така и на длабоко
вкоренетост на овие историски личности во колективната меморија, преданија, обичаи и митологија. Ова свое место Константин Велики и царица Елена се сочувале
во народните обичаи кај Србите до најновото време.Споменувајќи го на едно место
начинот на кој ‘нашите давни претци’ ја сметале годината, те приметувајќи дека
‘траг за тоа постои и во древните ‘чрти и рези’ словенски, а подоцна, сé до овој век,
во древните народни ‘рабоши и календари’. Миле Недељковиќ го бележи денешниот начин на народното празнување на култот на Константин и Елена: ‘Празник
на Константин и Елена...кој паѓа на 21. мај/3. јуни, се празнува во народот воглавно
заради пчелите. Не се работело пчелите да би биле мирни и да не би каснувале. Во
Врањското Поморавје овој ден е на кујунџиите...Во некои населби овој е заветен
ден, или се носи крст...и крсно име на поедини родови’.
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Парите на Константин Велики, употребуван во обредните сврхи на локалитетот на некогашниот манастир Винча, упатува значи на континуитет на традицијата за оваа личност кај Словените, односно Србите на Балканот. Тој чинител е и
еден од многуте кои го отворуваат континуитетот на словенското или српското присуство на овие простори.
Затоа со наводот на мислењето на Милан Будимир, кој може да биде од помош во размотрување на оваа појава. На основа на античките извештаји за Хиперборејите, за ритуалите на прославите на ‘златниот век’ (кај Јосиф Флавиј кој говори
за идеална заедница остварени во земјите на карпатско- подунавските Дачани, кај
Хомер кој ги споменува подунавските Миси, како ‘најголемиот праведник’, кај Посејдониј, Страбон и Херодот), како и за планините викани ‘планини света’, каде
овие узорни праведници живееле, Будимир пиши:
‘Меѓутоа за нас е пресудно во овој случај самиот назив на тие планини... Тој
назив упатува на Словените, односно на нивните претци Пале или Спале, и тој чини најстар антички податок за Словените...’ “.
Стр. 30: „Сеќавањето на Александар Велики, Александар Македонски и неговиот легендарен коњ, останало сочувано и во нашата народна поезија (Верковиќев ракопис во САНУ). Во српската народна и црковна традиција се чува и спомените на уште еден космократор, на царот Јустинијан, викан и Управда.120 За тоа сведочи и Никанор Ружичиќ, кој го споменува овој цар како Србин...Словен...“.
Ама никогаш не се работело за Словени, туку само за Склавини=обласници.
Бидејќи се говори за област, а таа на персиски јазик била сатрапија, на латински провинција, на коине тема и на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик
Склавина. Ако би имало склавински народ, тогаш би морало да има и сатрапски,
провинциски и тематски народ. Бидејќи тоа не се прифаќа, Словени се фалсификат.
Во прво време имало легии. Тие оделе на границата Дунав, ги протерувале
Скитите, и се враќале назад на своето одредиште. Тоа било сé додека не се преминало на гранично единици за кои се подигале живеалишта на границата на реката
Дунав. Следи од двете страни на Дунав биле подигани објекти и цркви за своите
гранични единици, што било за време на Јустинијан I, зашто пишел Прокопиј. Сите
наоди имале балканско и малоазиско потекло, населбите имале сличност со оние на
Балканот и Мала Азија. А таква сличност била и со Хераклеа Линка- Битола. За ова
пошироко пишам во моите претходни книги. Значи, сé било домородно, балканско.
Авторите си измислиле дури, Словените Дунав го поминале со трска. Меѓутоа, со трска може да се помине река ако таа има само равно дно, а таква река на
Земјата нема. Бидејќи трската над водата мора да стрчи над 0,5 метри, ако длабината е поголема, следи даваење. Исто така, трска може да вирее, само ако длабината на водата е помала од 0,5 метри, оти трската е аеробна, нејзе и треба атмосферски кислорот. Според ромејските извори, сите кои поминале преку понтонски
мостови, сите си платиле. Вакви биле Готите и сите други, без никакви други живисуштества Словени, како посебни народи, непознати во светската историја. Значи,
се врвело низ понтонски мостови, затоа што реката Дунав била непреминлива. Дека
Дунав бил непреминлив дури во 1924 година, таа година го пиши Густав Вајганд.
Па до 20 век немало чартер летови и преселбите биле со домашни животни.
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Константин=кон стант (станат=вечен) ин; Јустинијан=ј устин...: устин=истин=вистин, уста=иста.
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Според сточарската наука, на Балканот нема ниедно домашно животно донесено јужно од реката Дунав. Напротив, сите европски животни биле балкански.
Со наводот се потврдува, Европјаните биле Балканци, а не Балканците Континенталци. Со ДНК се потврдува дека низ континентот има генетска оддалеченост од
Балканот. Бидејќи во континентот немало говедо и свиња, а поради чумата на говедото и грипот на свињата кај Белците настапила маласипаница и грип, следи да се
создаде крвната група А. Бидејќи Европјаните од овие болести не изумреле преку
90% како Индијанците, Европјаните се населиле низ ненаселениот континент.Секој
оној кој пронајди материјален доказ/наод дека од континентот со преселбите на тн.
Словени на Балканот таков бил донесен, тој итно да добие Нобелова награда.
За втората група се антички Македонци:јазик, обичаи, традиции, верување...
Значи, првата група тврдела дека Македонците било „дојденци“ Словени, а
втората група Македонците биле „домородци“. Тоа говори, тие биле различен народ од Словените. Бидејќи Словените и Македонците потекнале од две различни
географски оддалечени подрачја, дури северното од реката Дунав било монголско
каде се одгледувал конопот кој бил донесен на Балканот, а северно од Дунав биле
пренесени житарици и легуминози на Белците, тогаш Белците не потекнале од монголските простори, одкаде на југ на Балканот се населувале Скити, Готи, Хуни,
Авари, Татари...и во 19 век Арнаути (Черкези, Татари...). Ова објаснува дека Словените и Македонците не смееле и не можеле да имаат еден ист јазик. Александар
Донски, „Античко-македонското наследство на денешната македонска нација“, на
стр. 138, вели: „Некои руски научници (како, на пример, Гриневич и други) сметаат
дека Пелазгите биле претци на Словените (на што ќе се задржиме во некоја следна
книга)“. Меѓутоа, Александар Донски досега, во „следна книга“, се нема задржано.
За третата група биле „мешанци“, меѓувидови бастарди (копилиња) меѓу мајмунски Словени и човечки антички Македонци: од мајмун не произлегол човек и
денес никој не успеал да добие потомство меѓу вид човек и сите видови мајмуни.
Ова е поради тоа што човекот има 46 хромозоми, а сите видови мајмуни 48, дури
тие меѓу видот човек и мајмуните не се истоветни за „парење“. Токму затоа коњот
со магарето е поблизок отколку човекот со мајмуните. Кај човекот првобитна крвна
група била 0, а крвната група А, В и АВ биле понови, додека кај мајмуните постоеле сите. Човекот има фетален череп, а мајмуните на одраснат цицач итн., итн.
Најпаметните се третите, а вакви се и рецезентите академици на Александар
Донски.121Според нив, кога Словените дошле на Балканот и на него ги затекнале
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Редовно пишував во „Македонска фаланга“ од Прилеп, која престана да излегува. Исто пишев и
во „Македонско сонце“ од Скопје. Сé тоа беше кога како уредник во „Македонско сонце“ дојде Славко Манговски, кој живееше во Битола...Тој со неговите од Битола ме прогласија нивни непријател.
Тие ја негираа борбата на Македонците во Р.Македонија, а само овие создале македонска држава...
Следи како нивни непријател ме избркаа од работа, од 20.05.1991, ме судеја а судскиот спор го завршив од вкупни одлуки/решенија 7 : 6, на штета моја. Иако само јас ги исполнував условите за наставник по сите звања на Земјоделски и Ветеринарен факултет и Институт за сточарство, сите во
Скопје, што важи и за Виша земјоделска школа (Биотехнички факултет) во Битола, не смеев да бидам примен. Тие безобѕирно мене ме уништија. Останав дури без пензија и здраствено осигурување
и достоинство. Тие како што мене ме уништија, го уништија земјоделството, сточарството и ветеринарството. За луѓето кои мене ме уништија сум објавил многу написи во весници дека се лаици за
сточарство...С.Манго објавил интервју со уништувачот на земјоделството во Битола...Тој не ми дозволи во весникот да објавувам напис,едноставно како нивни непријател ме острани.Следи само Донски во весникот објавуваше. Така тие двајца мене ме изолираа. Затоа само Донски остана познат...
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Македонците. Тие заедно на него си извршиле еден групенсекс, што било само на
екс, и се дошло до еден комплекс, токму поради кого до денес ние си страдаме. Па
само заради ваквиот комплекс до денес се водат разговори со тн.Грција, која не си
ја познава својата историја и својот антички атински јазик. Тој бил само еден и едиствен варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов, само тн.словенски.122
Иако Александар Донски во никој случај не сака да се откаже од неговите
Словени, тој објавува книга во која пиши дека европските владетели имале македонско потекло.Само нас европските земји,кои нас Македонците не истребувале, и до
денес не истребуваат, знаат, дека ние Македонците учиме дека сме биле Словени.
Следи состојбата да се промени, само ако тој Александар Донски и сите како него
се откажат од Словените, кои како живи суштества и никогаш не постоеле.
Исто така,Александар Донски и другите како него не кажале што денешните
Македонци имаат тн.словенско, донесено од северно од реката на Дунав. Секој оној
кој пронајде било каков наод/доказ од тн.Словени донесен јужно од реката Дунав
најитно да добие Нобелова и било која друга награда. Таа да ја прими А.Донски.
За доказ дека никогаш немало посебни народи Словени е наводот на Петар
Поповски, „Георгија Кастриот...“, на стр. 33, како фуснота: „Историчарот Shafaric
соопштува дека ‘по масовната колонизација Словените се измешале со староседелците, со Илирите, Либурните, Венетите, Дасаретитет и со Трибалите, бидејќи биле
еднородни браќа’.Според него, ‘староседелците и новодоселените зборувале на ист
словенски јазик со малку различни дијалекти. Меѓутоа, со време се слеале и се изедначиле во јазикот’. ‘Словенското население кое живеело на арванитските простори не било мало, поради тоа не се изгубило во другите инородни племиња’ (Ј. П.
Шафарикъ...“.(Бидејќи во Арванија,в=б,р=л,Елада, живееле Белци, биле исто, Р.И.)
За Донски а и за други, Словени биле Антите, Венетите и Склавините. Меѓутоа, Анти=Анти, Венети=Венети и Склавини=Склавини. Тие никаде не ги наведуваат Словените според слово, а имало и Божјо Слово, Логос се преведува Слово.
Меѓутоа, ако сите Склавини би биле Словени, тогаш Словени мораат да бидат жителите на Пелопонез, Епир, Албанија, Романија, Унгарија, Австрија, Германија итн., затоа што се истакна само едно и единствено: Склавини=Склавини.
Дека на Пелопонез во 15 век н.е. живееле Склавини со пелазгиски=тн.словенски е доказ наводот за сличниот говор на Пелопонез и Либек, како и дека имало
тн.словенски поими и тоа пред тн.инвазија на Словени, што го пишел М. Фасмер.
Исто така, го наведив мојот со години собиран мозаик, дека во Елада секогаш се говорел само еден варварски јазик: истиот во атничка=етничка Македонија.
Македонија од време на Филип Македонски била до реката Дунав.
Според Theompus,123 „Големата држава на Македонците беше креација на
Филип, син на Аминтас. Без нарушување на нејзините институции или организација на човечка сила, пред се со зајакнување и проширување на истите, тој воспостави
врховен авторитет од Јадран до Црно Море и од Дунав до границите на Лаконија. И
покрај брзината со која растеше нацијата, државата имаше моќ да се носи со тешкотиите при освојувањата“. Ларус (1967) говори за „Грчкиот (односно Балканскиот)“.
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Александар Донски не издејствувал во„Македонско сонце“ да се претстави книга на Симе Пандовски,кој имал повеќе книги,ниту една моја книга. А.Д. пишел секоја недела, како да е негов весник.
123
“The Historia I”, Theompus. Soc. Ep. 3.5; Fgrh, 115F.27,256; Polyaean 4.2.18.PLB.8.9.10 and
FGR.11F 224-5 (Companions).
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Кај Винко Прибојевиќ, стр. 31. стои: „Македонците ја совладале Европа од
краиштата уз Јадранско Море до реката Истра (Дунав), што би можело да се учини
како посé незнатен дел на споменатиот простор“.
Стр. 168: „...мораме да изјавиме, дека Македонците секогаш како и денес
(како што сведочи Филип од Бергам) се служиле со словенски говор. А што да кажеме за тоа, што Тукидид тврди, дека пространите краеви измеѓу Визант и Пула,
обфаќајќи ги со тоа голем дел на Тракија и Мизија и цела Илирија, се називаат Македонија ? Како отворено да говори: ‘Сметам, дека Тракија, Мизија и Илирија никако не смејат да се одделат од Македонија, оти не сумњам, дека Траките, Мизите
и Илирите се поврзани со Македонците со врска со ист род’. Со тоа се сложува и
насловот Македонци на Александар Македонски...“.
Во моите книги истакнував, дека Македонија била до реката Дунав, за што
дури имало и народно творештво, Смедерево и Белград биле во Македонија.124 Следи мојата книга „Додунавска Македонија“...Во мојата книга „Европските злостори
врз Македонија“, под насловот Македонија, велев: „Македонија била Балканскиот
Полуостров...“. Со мозаикот дека Македонија била до реката Дунав продолжив.
Следи и мојата книга „Русите не биле Словени“, а го наведив следново:
Се истакна: „Никола I добива и повеќе други мислења (и од архимандридот
Зографски), од кои едно дури гласи- од целиот Балкан да биде создадена македонска држава“. Токму затоа Македонците учествувале во создавање на сите македонски=балкански држави и тоа со цел православна=македонска Македонија (Балканот) да започне да се ослободува, а тој потоа и целосно да се ослободи како македонски. Нивни непријатели биле муслиманите, тн.Албанци (Арнаути и Скиптари).
Меѓутоа, поимот Балкански Полуостров бил нов, што се гледа кај Степан
Антолјак, стр. 66, во „Средновековна Македонија“: „Имено,изразот Балкан (турски:
шумовити планини) е геополитички назив којшто од почетокот на XIX век се употребува за Балканскиот Полуостров. Овој назив во стручната литература прв го
употребил во 1809 г. германскиот географичар A. Zeune, кој сакал и југоисточниот
дел на европското копно, слични на Пиринејскиот и Апенинскиот Полуостров, да
го добие името по главната гора која таму се простира. Називот Балкан, пак, Zeune
го презел од францускиот писател A. Boue, кој така ја нарекол Стара Планина во
Бугарија, иако називот Балкан не се протега низ цела Стара Планина. Овој назив
значи, првобитно се употребувал за подрачјето кое по 1699 г. било директно или
индиректно под контрола на турската држава, а не го опфаќало подрачјето што се
наоѓало под власта на австриската монархија пред 1918 г. Денес овој назив многу
често се зазема за означување на подрачјето на Грција, Албанија, Југославија, Бугарија и Романија, додека пак европскиот дел на Турција, иако географски е дел на
Балканскиот Полуостров, не се смета за дел на Балканот, бидејќи е дел на небалканска држава. Во литературата називот Балкан се употребува за опишување на историскиот и политичкиот развиток на овој простор и покрај сите негови етнички,
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„Антологија на народне поезије“. Приредио Dr. Винко Витезица. III Јуначке песме. Београд. Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон А. Д. 12. Књез Михајлова 12. 1937: стр. 128, 36: „Смрт војводе Каице“: „Подиже се господине краљу. Од прекрасне од Маћедоније. Из питома места Смедерева, Од својега двора честитога, Собом води дванаесет војвода; стр. 129...Краљ му божји помоћ
називао: „Божја помоћ, Војводо сибињска !“ Војвода му боље одазива: „Здраво, краљу на Маћедоније !...“; стр. 132: Па се краљу под шатором шеће: „Краљу Ђурђу од Маћедоније ! Оди, краљу...“.
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верски, државни и политичко-општествени разлики (Opća enciklopedija Jugoslovenskog leksikografskog zavoda, I, Zagreb 1977, 396-398). Бидејќи Пиринејскиот Полуостров понекогаш се нарекува според Иберите, пред индоевропските жители на
јужниот или источниот дел на овој полуостров, и Ибериски (или во Азија по Арапите Арапски Полуостров или Арабија), наше мислење е досегашниот Балкански
Полуостров според Илирите, кои го населувале своевремено неговото подрачје од
северните граници на Италија и Словенија до Албанија, Македонија и Србија, односно поголемиот дел од овој полуостров (уште во антиката за овој предел населен
од Илирите добива назив Илирик, а во средниот и новиот век се формираат изразите: Илирија) (Стефан Византиски- I половина во VI век),125 Илирство, илиризам,
илирски провинции или Илирија, кралство Илирија, Илири и Илирци, илирска преродба или движење), дека може да се изедначи и дури се замени со називот: Илирски Полуостров !“. (Како што било името Балкански, можело и Илирски, Р.И.)
Јас редовно наведувам, дека Македонија била до реката Дунав. На ова Александар Донски ќе изјави, Европјаните со нас ќе се исмејуваат.
За ова водев и полемика со Александар Донски во битолскиот весник „Его“,
а тој упорно повторувајќи во продолженија докажуваше дека ни сме „мешавина“ на
домородци антички Македонци и дојденци Словени, како и дека со нас ќе се смеат
Европјаните дека јас сум пишел Македонија била до реката Дунав, зашто со години
го собирав и правев тој мозаик. Дури тој пишеше, јас како сточар било добро што
јас со животни сум допринесувам во историјата. Меѓутоа, како што јас не сум историчар, и тој не бил/е историчар. Следат мои написи и со сточарство: Свињите ја исмејуваат грчката историја, дури албанската...Меѓутоа, тој со своите пишувања само
создава збрки, подржуван од академици и други. Сите тие како остарени и со една
нога в гроб, со нивните вештачки заби немаат чуство кога да престанат да „цицаат“
од двете нивни мајки, човечката Македонка и мајмунската Словенка. Бидејќи од
ниеден мајмун не произлегол вид човек, ниту ниеден вид на мајмун со човек не дал
потомство, крвави само Македонката. Од вакви личности па таа веројатно и ќе искрвари. Нејзиното искрвување масовно започна од 1913 година, до денес е без крај.
Пред мене А.Донски водеше полемика и со Ристо Поповски, кој денес живее
во Дизелдорф, Германија. Ристо Поповски се јави со свој напис во „Македонско сонце“, а повод беше дека земјите кои ја создале НАТО ја делеле и делат Македонија.
Овој став беше негов, и заеднички, а тој како Македонец од Долна Македонија знаел што тој и неговите соизбрканици од своите огништа доживеале од напалмбомби,
кои се само напалм=на палм, палам, горам,дело на Англија, со своите авиони, но не
грчките Цигани со циганскиот музички инструмент бузуки, кои немале точаци. Место А.Донски да се солидаризира со нашата судбина,тој него му делеше совети, оти
тој не знаел што пишел, а сé тој доживеал...Ако тој не беше моќен во редакцијата
тој не смееше да се јави со свои написи да држи предавања...,дека сме Словени итн.
Дури А.Донски се јави се расправа во весникот „Вечер“, а беше по повод,
бугарски историчар даваше награда на секој Македонец, кој ќе докаже дека Самуил
бил Македонец, зашто од него беше наведена и плочата пронајдена во Битола. Таа
денес се чува во Битолскиот музеј. Следи според Бугаринот имало Македонци.
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С. Антолјак, на стр. 810, пиши за градот Скопје: „Стефан Византиски во својата книга ‘Περί
πόλεων’, за која се смета дека настанала меѓу 528 и 534 година, го вика овој град ‘Σκόποί’...“.
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Меѓутоа, А.Донски место да се задржи на прашањето, тој изјавил, Самуил
бил Ерменец. За него тој не бил Македонец. Како тоа да не беше доволно, тој дури
истакнува, плочата била фалсификат. Само тој не кажа кој неа фалсификат ја направил само по 1870 година, од кога поимот Бугари постанал политички. Не случајно, неговиот одговор бил објавен на бугарски во Бугарија. Со тоа се потврди дека
тој не одговорил дека Цар Самуил бил Македонец, а тој и друго не можел да биде.
Не само тоа, за нас името Булгарин мора да биде фалсификат, а не дека тој поим е
само општ,со значење само за народ.Па имало вулгаренлатински=народенлатински.
Да не се изуми, Ерменија била македонска (тн.византиска), и во Ерменија од
Македонија биле преселувани македонски тн.Словени (Склавини)...
Дури А.Донски,126 стр. 119, пиши: „Познато е дека прекарот на Васил Втори
бил ‘Булгароубиец’. Повеќе од јасно е дека овој прекар нема во себе етничко значење, туку повеќе се однесува во смисла на ‘убиец на луѓе со пониска култура’. Самата логика зборува за ова. Имено, Васил бил наречен ‘Булароубиец’ затоа што ги
убивал Самоиловите војници...“.
Меѓутоа, октонос на ниеден јазик и никогаш не означувал убиец, затоашто
октон=октон, окто, окото се окати. Следи Водоча, Слепче...Ако октонос означувал
убиец, тогаш кога на руските војници им биле вадени очи нигде не стои за убиец.
На А.Донски му се издаваат книги и на англиски јазик, во кои има збрки, како овде наведени, а ние до денес сме оспорувани од Грците, Србите, Бугарите...
Меѓутоа,тој убаво сфатил, па пишејќи за Македонците убаво и си заработил.
Него, како најпознат со/од „Македонско сонце“, му испраќаат пари за печатење на
книги. Дури мноштво книги, од кои следи само превод од англиски..., во кои стои
само Грци и Грци. Пак, мојот пријател Томе Чукалка, поимот Грција, Грци и грчки
само ги шкрта,затоашто тој мрази фалсификати. Тоа се гледа и во книгите на А.Донски, купени од Т.Чукалка: јас само поклонувам книги, ретко продавам... За мене е
најбитна белата раса со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, најстарите Бриги=Брзјаци, постари од Египтјаните, и до денес недостижни, дури и во оваа книга.
Бригите по смртта на Александар Македонски, во Египет, го создале дури и коине.
Симе Пандевски, „Македонија“, 1993, Битола, на стр. 115, го цитира Ч.По127
тер: „Нејасната концепција за Христос требало да се исправи уште поодамна, затоа што има докази кои не се во сообразност со најновите студии околу ‘коине’.
Коине е мешавина од разни јазици што го оформил Александар Велики при освојувањето на познатиот свет. Коине има значение на заеднички универзален јазик од
тоа време, некаков есперанто, употребуван за конверзација во трговијата, пишувањето, за ‘пазарот од масите’ во последните векови од старата ера и од првата година од новата ера, се до постепеното латинско признавање т.е. преземање како лингуа франка од средоземниот свет.
Таканаречениот грчки ‘Нов завет’ не бил напишан на литературен грчки јазик, туку обичен коине.
Овој доказ не бил достапен за јавноста се до 20-тиот век. Навистина, таа преставува една од најголемите грешки на учените луѓе со тешки последици“.
Потер и други автори се повикувале на Курт Руф, кој бил само од 15 век н.е.
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Александар Донски, „Византиски цареви со македонско потекло“, 2007, Штип.
“The Lost Years of Jesus Revealed” by The Rev. Dr Charles Francis Potter, B. D, S. T. M., Litt. d., New
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Само коине бил по смртта на Александар Македонски. Тој бил Птоломејов
Александриски јазик. Александар ги обединувал народите, а не создавал јазици, за
тие меѓусебно не се разбираат и истребуваат, што е случај во 19 и 20 век, кога има
само војни и страдања. А од такви токму најповеќе страдале неговите Македонци.
Симе Пандевски, иако тој прв го наведи Чарлс Францис Потер, во следните
негови книги пишеше дека коине бил грчки јазик. Ваков е Александар Донски, Паскал Камбуровски, Арисотел Тентов (данајски)... На П.Камбуровски му велев, дека
коине не постоел пред смртта на Александар Македонски и дека единствен автор
кој пиши дека коине постоел за време на Александар Македонски бил само Курт
Руф. Само тој бил латински фалсификат од 15 век нова ера, никако порано. Ова не
го пишам со цел нив да ги оспорувам, туку ако коине би бил грчки јазик или грчки
дијалект..., како што тие пишат, со античките=етничките Македонци сé е завршено.
Овде се спомна и Паскал Камбуровски,„Тајната на Олимпија„, 2009, Скопје.
Тој на почетокот на книгата има слика од божица со крилја без таа на читателот да
му ја објасни, која е таа ?! Тој книгата е започнува: „Олимпија се запознала со Филип-царот на Македонија, во 357 г.п.н.е. на островот Самотраки за време на нејзиното учество во свеченостите во чест на некои мистериозни религиозни култови
посветени на божествата Кабира, Орфеј и Дионис.
Олимпија била ќерка на поранешниот молоски цар Неоптоломеј и в нука на
тогашниот цар Ариб. По кратко запознавање тие стапиле во брак истата година. Во
наредната 356 г.п.н.е. е роден Александар, а во 355 г.п.н.е. е родена и ќерката Клеопатра“.
Меѓутоа, Курт Руф не говори за Молосија, туку Епир=е пир, според Пир. А
провинцијата Епир било дело само на императорот Нерон. Според наводите, ако би
постоела некаква личност Курт Руф, никогаш неможело да постои Епир со Епирци.
Тој на стр. наведува слика, под која пиши без објаснување само: „Статуа од
Олимпискиот Филипион во Пела“.
Стр. 8: „По избор на Олимпија први учители и воспитувачи на Александар
биле нејзините роднини Леонида и Лизимах. По инцијатива на Филип е повикан во
Пела истакнатиот филозоф Аристотел кој требало да биде главната личност задолжена за комплетно образование на својот син. На 14-сет годишна возраст Александар бил запишан во царската школа во која се изучувале следните предмети: граматика, реторика, дијалектика, геометрија, аритметика, астрономија, музика, медицина и воена вештина“.
Бидејќи Македонците биле Варвари, нивниот јазик бил варварски, кој бил
пелазгиски. А на пелазгиски говорел и творел Платон. Според Херодот, Хелените
во Јонија биле Варвари. Следи хеленскиот јазик во Јонија бил само варварски. Бидејќи кај Херодот „Илијада“ била атинска, а во Атина службен јазик бил јонскиот,
но не атичкиот, на кого не се творело, таа била напишана само на пелазгиски јазик.
Токму затоа Александар неа ја читал само на пелазгиски јазик. Бидејќи таа за прв
пат на коине била преведена во 3 век п.н.е. во Александрија, коине бил Птоломејов.
Стр. 14: „Олимпија уживала почесни привилегии како царица на Македонија. Нејзината статуа била една од петте кои биле изложени во Филипион. Олимпија
имала посебни овластувања за снабдувањето на Македонија со жито од Кирена“.
Стр. 16: „Пред Александар да тргне во поход, го посетиле во Пела грчки филозофи...“...„Не е ни чудно зошто тие биле ученици на големиот грчки филозоф
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Платон...“...На Грците ова филозофија им била непозната, зашто Атина која била
населена со 30.000 жители имала дури 90.000 робови (Бадијан). Александар верувал дека вредноста на човекот не е монопол на Грците, туку тлее кај секој човек.
(Аријан). (Авторите кои ги користи П.Камбуровски се превод на Европјаните, Р.И.)
Александар, иако неговиот живот бил краток, успеал да создаде свет рамноправен за сите, без разлика на култура, вера, јазик и етничка припадност. ‘Александар починал на 10 јуни 323 г. во Вавилон без да остави тестамент’. (Николас Хамонд-The Macedonian State the Origins, Institution and History’)“.
Никако Грци туку само Хелени и Еладци. Поимот Грци е од 10 век н.е., во
1054 година поделба на христијанството, а книгата од 15 век, ништо пред 15 н.е. На
П. Камбуровски главен извор му бил Квинт Куртиј Руф, кој бил фалсификатор.
Стр. 23: „Ковчегот со телото на Александар заедно со многубројните подароци за Олимпија биле донесени до пристаништето Сидон, а од таму со брзи коњи
под лична команда на Пердика, однесени во Пидна, а од таму со коњска запрега и
со натоварени маски пристигнале во светиот град на Молосија- Додона, каде престојувала Олимпија. Ова е почетокот на големата измама на Олимпија која трае до
денешно време“. (Спротивно на Александар Донски донесен во Македонија, Р.И.)
Александар завршил во Египет, него последната Клеопатра го посматрала.
Таа живеела пред Христа, во Римската Империја, Олимпија веќе била мртва. Овде е
најбитно, што за П.Камбуровски неговиот Курт Руф не му е поуздан, и кај него го
нема Куртовиот Епир само од 15 век н.е.,туку од него постарите автори до 4 век н.е
На стр. 38 има слика со поттекст: „Анфитеатар во Додона- Молосија“
За П.Камбуровски имало Грци, грчки јазик..., тоа не било само македонско.
Александар Донски секогаш пиши, дека имало Грци. Само тие никогаш немале грчки јазик, различен од македонскиот. Тоа може да се види кај сите антички
автори, само не фалсификатот од 15 век Квинтиј Руф, ни европските од 19 и 20 век.
Александар Донски, „Јазикот на античките Македонци“, 2006, Штип, на стр.
37, пиши: „Дека античките Македонци зборувале на засебен македонски јазик сведочи и латинскиот историчар Квинтиј Куртиј Руф (за кого не се знае кога точно
живеел- некои сметаат дека живеел пред Христа, а други дека живеел во 1 век по
Христа) (Неговата книга била издадена само во 15 век новата ера, не порано, Р.И.)
Позната е случката кога било судењето на Македонецот Филота, кој подготвувал заговор за убиство на Александар Македонски. Заговорот бил откриен и Филота бил јавно испрашуван лично од страна на Александар.
Квинтиј Куртиј Руф, опишувајќи ја оваа случка, сосема јасно запишал дека
Македонците зборувале на засебен јазик. Тој дури цитира и изјава на самиот Александар Македонски, во која, тој, обрнувајќи им се на Македонците во прво лице
множина, го именува (цитат): ‘мајчиниот и нашиот јазик’. Александар му се обрнал
на Филота со зборовите:
‘Сега тебе ќе ти судат Македонците. Те прашувам: дали ќе ми се обратиш на
мајчиниот јазик ?’
Филота одговорил одречно, со образложение дека, освен Македонци, имало
присутни и припадници од други народи. На тоа, Александар им рекол на присутните Македонци:
‘Еве, гледате ли ? До таму ли дошол Филота, та да се гнаси од мајчиниот јазик ?...Но, нека зборува како што сака, а вие спомнете си дека тој подеднакво се
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отуѓил и од нашите обичаи и од нашиот јазик’. (Quintus Curtius Rufus, ‘De Rebus
Gestis Alxandri Macedonis’, VI, 10; Квинтиј Куртиј Руф: ‘Историја на Александар
Македонски’, во превод од латински на д-р Љубинка Босотова; Скопје, 1998 година, стр. 272).
Но, Филота не останал рамнодушен на овие обвинувања, па во својот одоговор, рекол:
‘Мене ми се префрла што одбивам да зборувам на мајчиниот јазик и дека
сум се грозел од обичаите на Македонците. Значи така јас му се заканувам на кралството, што го презирам ? Но, уште порано, оној родниот јазик, беше напуштен
во општењето со другите народи, па така и победниците и победените требаше да
учат еден туѓ, странски јазик’. (К.К.Руф, цит. дело стр. 274)
Сепак, во обвинувањето против Филота се вмешал Александровиот војсководец Болон, кој, меѓу другото, го обвинил Филота дека (цитат): ‘иако бил Македонец, не се срамувал, преку преведувач, да ги ислушува луѓето што зборуваат на
неговиот роден јазик’.
И оваа случка е толку јасна во однос на постоењето на засебниот македонски јазик, што никаков коментар не е потребен. Исто така, од овој опис гледаме дека дел од Македонците, поради практични причини (поголема можност за општење
со другите народи и сл.), го користеле и туѓиот јазик коине, иако меѓу себе, и натаму зборувале на мајчиниот македонски јазик.
Гледате дека за време на судењето на Филота му било забележано од страна
на Александар затоа што не сакал на Македонците да им се обрати на ‘мајчиниот
јазик’. (До денес се вели мајчин јазик или на нашински, Р.И.)
Филота, пак, го обвинил Александар Македонски за воведувањето на јазикот коине, па рекол дека македонскиот јазик одамна бил запоставен, така што сега
и победниците (Македонците) и поразените (Грците, Персијците и другите народи
кои подпаднале под македонска власт) требало да го учат овој нов јазик.
На ова се вмешал Болон, кој го обвинил Филота дека, иако бил Македонец,
додека ја имал власта, комуницирал со Македонците преку преведувачи. Ова е извонредно важно сведоштво и доказ дека во тое време мнозина Македонци воопшто
не го знаеле јазикот коине, па кога сакале некому да му се обратат, тоа го правеле
преку преведувачи. Филота, иако го знаел македонскиот јазик, не сакал да ги слуша
Македонците на својот јазик, туку инсистирал нивните зборови нему да ме се преведуваат на јазикот коине“.
А.Донски изумил, дека делото на Руф на Рим му служело да се одроди народот. Па во тоа време (15 век) имало мноштво вулгарнолатински во Италија, франковен, португалски..., а на Балканот народот си говорел само на тн.словенски. А
тој како автор не се впуштил на злоделата на Рим. Па тие сеуште и до денес траат.
Многу напишал А.Донски: Коине бил по смртта на Александар Македонски.
Замислите каква невистина: Александар го создал коине, а на него не сакал
да говори. Пак, Филота повеќе го сакал Александровиот јазик отколку Александар.
Кај Ламб стои: тоа „...Руф го опишува“, без тој да кажа,каде тоа го прочитал.
Пјер Бријан (1996), на стр. 84, пиши: „Во врска со ова избувнал првиот случај, судењето на Филота. Оваа значајна личност, син на Пармениот, бил водач на
коњицата од почетокот на походот. Во 330-те, во главниот град на Дрангијана, тој
бил обвинет дека предизвикал завера заради убиство на кралот. Случајот бил испи-
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уван од кралот и од неговиот совет, каде што Кратер, личен непријател на Филота,
одиграл важна улога. Потоа Александар го свикал военото собрание, согласно на
македонското право, што наложувало судењето за велепредавството да ги води крлот но да ги суди собранието на народот (во Македонија) или собранието на војката (надвор од Македонија). Во текот на драматичната седница Филота вдахновено се бранел. На крајот на заседанието кралот го положил Филота на мачење за да
го ‘натера да признае’; утредента второ собрание досудило смртна казна и на лице
место пристапило кон каменување.
Случајот е мрачен и заплеткан. Сепак, читањето без страст на античките извештаи, веднаш не тера да мислиме дека Филота не бил воопшто виновен за заверата, за што бил обвинет: особено Квинт-Куртиј, не крие дека не им верува многу
на говорите на обвинителите. Нема сомнение дека, како и многу други благородници, Филота бил непријателски расположен кон прифаќањето на ахајменидската
носија од Александар. Сепак се чини дека за кралот тоа повеќе претставувало изговор отколку вистинската причина за неговата жестокост спрема Филота. Всушност,
кралот сакал да острани едно семејство кое не покажувало секогаш голема воодушевеност кон него; затоа во неговиот говор, тој ги поврзал случајот на Филота со
случаите на претендентите што се појавиле по смртта на Филип“.
Кај Квинт-Куртиј има фуснота, во која се вели: „Мора да се укаже дека Кв.
Куртиј не е од најверодостојните антички автори“. Па тој никогаш и не бил антички, туку само од 15 век.Бидејќи на европските автори тој им е главен, само се лаже.
Нада Проева, на стр. 41, пиши: „...Куртиј Руф денес важи за небрежен писател, кој не се воздржувал да пишува и измислици“. Во продолжување има фуснота:
„Токму поради ова, македонскиот превод на Љ.Басотова (Кв.Куртиј Руф, ‘Историја
на Александар Македонски’, Скопје, 1998) во кој нема безмалку никакви стручни
белешки, е од незначителна полза како за студентите, така и за пошироката публика“. Значи, неговата книга печатена само во 15 век н.е. содржи многу измислувања.
Александар Донски го цитира преводот на македонски на Куртиус Руфус:
„Но, Филота не останал рамнодушен на овие обвинувања, па во својот одговор, рекол:
‘Мене ми се префрла што одбивам да зборувам на мајчиниот јазик и дека
сум се грозел од обичаите на Македонците. Значи така јас му се заканувам на кралството, што го презирам ? Но, уште порано, оној родниот јазик, беше напуштен
во општењето со другите народи, па така и победниците и победените требаше да
учат еден туѓ, странски јазик’. (К.К.Руф, цит. дело стр. 274)“.
Меѓутоа, Симе Пандовски (2000), „Македонија, праисторија, империја и денес“, на стр. 197 пиши нешто различно од издадената книга на македонски јазик:
„Ми се забележува дека првенствено не сакам да комуницирам на мојот староседелски јазик, дека не ги обожувам македонските традиции, што значи сум сакал да формирам империја со мој презир. Нашиот староседелски јазик веќе застарел во споредбата со другите нации, и освојувачите исто така и освоените мораат
да научат странски јазик“.
Да не се заборави, дека книгата на Руф е во 15 век н.е. Тоа што тој го пиши
го нема кај ниеден антички автор. Се проманало со Рим, само по 1054 година.
Меѓутоа, коине се изговорал на денешен македонски јазик. Се прашува: кој
дојде ? Следи одговор: кој не дојде. Значи, сите (кој не) дошле. Der Große Duden,
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Horst Klien, за коине наведува: „кој не, старогрчки, општјазик, грч.“. Значи, коине
(кој не,и=ј) бил само заеднички (општ) јазик,но никогаш народен:за народот мртов.
А дали тн.грчки јазик, коине, бил народен се наведува примерот што Велс го
пиши за Константин и Јустинијан. Симе Пандовски,128 на стр. 196, го цитира него:
„Фигурата на Константин Велики е исто така од големо значење, колку што е и на
Александар Велики или Август Цезар...Неговиот татко бил почитуван генерал, а
неговата мајка Елена, била ќерка на царски службеник од Ниш во сегашна Србија...
Во споредба со веќе кажаното тој бил неписмен, и знаел многу малку или никако
грчки“. (Значи, коине не бил народен, туку само службен, а за народот мртов, Р.И.)
„Со нивното повторно поседништво на Запад европските писатели се многу
склони да ги омаловажуваат заложбите на Источната Империја, која била со седиште во Цариград. Оваа Империја испреплетила традиции многу повеќе антички
отколку онаа од Рим- вистина е, исто така, дека Константин Велики не знаел грчки
и дека Јустинијан имал лош акцент. – Јустинијан, исто така Константин, имал славјанска крв во неговите вени“.
Бидејќи коине и латински биле службени, биле мртви за народот, до денес.
Ако за Александар Донски Грците твореле на грчки, зошто неговите Грци
Константин Филозоф со својот брат твореле на не-грчки јазик, тн.словенски јазик ?
Зошто грчките автори мноштво книги...ги пишеле на тн.словенски јазик и тн.словенски писма ? Зошто Грците го ширеле тн.словенското писмо во Русија, дури во својата Византија, која била на Балканот, ама и во Средна Европа итн. ?
Меѓутоа, денес ниеден Грк не го шири другото писмо и јазик освен своето,
што важи и за сите европски народи. Дури сите тие до денес уништуваат сé тн.словенско. А само тн.Грци го ширеле тн.словенското творештво... Тоа било само затоа
што тие биле само едно: Македонци со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Пак, варварски=пелазгиски јазик бил тн.Хомеров=тн.словенски јазик. Симе
Пандовски во своите книги тоа не го истакнуваше. Кога го прочитав од него, со
наведувањето на Киндер-Хилгеман, а тој историски податок покрај на Пасоф ми
беше најнеопходен, кога јас него затоа го прашав, тој само ги собираше рамењата...
Исто така, тој од Торонто донел некоја табела со јазиците. Бидејќи за мене
беше не само изненадување, туку воодушевување, и си реков, па јас ништо не знам.
Се тешев со тоа што како мене биле сите оние кои јас ги познавав, општев... Затоа
јас него го прашав за нејзиниот извор. Тој ми рече, Британска енциклопедија. Па
тогаш му реков, ако е така тоа и наведи го, ние бадијала пишеме книги. Поради настаната состојба, јас изгубив цел ден во Битолската библиотека, листајќи ги сите
томови на Британската енциколопедија. Кога кај друг автор во неговата книга јас ја
прочитав таа табела,а изворот бил во Британска енциклопедија,се изненадив. Бидејќи тој во „Македонија од древнина до Илинден“, 2003, Битола, по цитат на КиндерХилгеман, на англиски еден дел за табелата наведува: „Македонска група на јазици“: јужни, источни и западни, мене ми преостанува ништо друго да напишам, дека
на таа табела изворот бил во Торонто, од нашинци, а ваков бил и Симе Пандовски.
Ова не е критика, туку ние Македонците имаме толку докази, со 100% вистини, да
ние не смееме да дозволиме други Македонци да лажиме. Всушност, само самите
се лажиме. На ваков начин со нас сите ќе се смеаат. Бидејќи нема никакви пречки,
секој став да биде личен на Ристо или Симе, табелата била само лична, а не општо128

Симе Пандовски, „Македонија праисторија, империја и денес“, 2000, Битола.
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прифатена. Со тоа што поимот Словени бил политички од 19 век, а Словени се прогласени наследниците на Македонците Кирил Солунски, ние Македонците треба да
докажеме, дека денес 350 милиони тн.Словени се Македонци. Токму затоа табелата
која овде е на самокритика,ние треба да ја направиме вистината: македонски јазици
Исто така, Симе Пандовски наведуваше, дека Д.Оболенски пишел дека северно од 40-паралела отсекогаш живееле Словени. Бидејќи Оболенски, како Острогорски...биле прогрчки настроени, такво нешто немало. Тој пишел и нешто друго...
Александар Донски, на стр. 21, вели: „Се чини дека најкоректно за етничкото потекло на Акарнијанците пишува Тукидид. Веќе наведовме извадок од неговото дело во кое се тврди дека Акарнијанците (конкретно од градот Аргос) биле
мешавина помеѓу Хелени и ‘барбари’ (луѓе кои не зборувале грчки)“.
Па тој многу убаво знае дека Хелада била Пелазгија, а во неа се говорел пелазгиски, кој бил варварски јазик. Исто така, Хелените во Јонија биле Варвари.
Значи, варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски јазик.
Берлинско-виенската школа ја заскрива вистината, тврдејќи дека античките
Македонци изчезнале. Нивното изчезнување било во во 6 и 7 век, кога одненадеж
од Свемирот или Утробата на Земјата се појавиле живи суштества со човечки лик
тн.Словени. Токму затоа како Македонците, „изчезнал“ и јазикот на атничките Македонци, а без да се каже времето... Ова тврдење го прифаќаат Илиевски, Проева...
Нада Проева, на стр. 65, вели: „Прашањето за етничката припадност на античките Македонци е едно од најтешките и најсложените прашања во историската
наука, за кое се искажани голем број различни, најчести и спротиставени мислења.
За ова има повеќе причини, но најважни секако се: скудноста на изворите со кои се
располагало во минатото, методите што се применувале при узучувањето, и, се чини, најмногу од сé- политичката конотација, која непотребно му се придава на ова
прашање. (Па за неа античките=етничките Македонци биле само неписмени, Р.И.)
За етничката припадност и потеклото на античките Македонци на прво место се изјасниле историчарите и лингвистите. Тоа го сториле секој од своја гледна
точка: првите- врз основа на наративните извори, а вторите- врз основа на повеќе
од 150-те зачувани македонски глоси, како и на ономастичките податоци.
За да се определи припадноста на античките Македонци, неопходно е да се
земат предвид и археолошките извори. Но, ова досега се правело ретко, зашто Македонија- просторно, тематски и хронолошки- сé уште не е доволно изучена. Особено значајни за ова прашање се бронзениот и железниот период, зашто тогаш течеле процесите на создавање на етничките народи. Затоа историчарите денес ги користат археолошките, како и други, извонредни важни извори за определување на
етничката припадност на народите. Станува збор за епиграфските и нумизматичните извори, до кои исто така се доаѓа по пат на археолошки ископувања. Значењето
на ономастичките податоци содржани во епиграфските извори, како и специфичноста на материјалната култура воопшто, не може да се спореди со штуроста на
наративните извори; решавањето на прашањето за етничката припадност на еден
народ денес не само што не може да се замисли без овие извори, туку ним им се дава и предност“.
Таа многунешто напиша, а ништо не кажа... Па етност=едност, раса=народ.
Следи таа со свој студент без основа да го оспорува читањето на Розетата. А
како неа е Илиевски и други академици, кои се против својот македонски народ.
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Таа истакна: „повеќе од 150-те зачувани македонски глоси“. Овде глоси=
гласа. Во прилог се наведува зборот фамилија на латински јазик: фамили=фам мил
и.129 Бидејќи ф=п, м=н (мие=ние, песма=песна...), се доаѓа до пан. Тој пан бил богот
Пан, митолошки бог на пастирите и шумски бог, а овците пасат по шумите, од пас
(пес), а паси означува да чува овци, ама и деца. До денес на македонски пан си е
пан (пањ, њ=н + ј), кое е основа на стебло. Дури пан на полски, чешки и словачки
означува господар, Der Große Duden, Horst Klien. Па богот Пан бил господар на шумите. На наведените простори се појавиле Келтите=Шумарите.
Нада Проева пиши: „Дерион се нарекувала областа на горниот тек на реката
Еригон, со градовите Стибера (Styberra), Алкомена (Alkomena) и Брианион (Brianion)“. Значи, Дерион=дери он, Стибера=сти бера, б=в, Алкомена=алком... и Брианион=бриан=приам=Пријан, бричен,130 а и Врианион=вриани он, каде водата како да
врие=вруе=бруе. И Курдерес=к ур дерес: к (ко=како) ур (урис=уриш) дерес=дереш,
со иста основа за Дерион.Затоа антички=етничка Македонци со тн.словенски јазик.
Ова се потврдува и со нејзиниот навод на стр. 52, „...т.н.Коринтски мировен
договор, во изворите наречен ‘Заеднички мир’ (Koine eirene). Овој договор е склучен во 337 г.п.н.е, една година по поразот на хеленската војска во битката кај Харонеја...“. Само коине=кои (кој) не, коине (сите) и еирене=е ирене: м + ирене = мирене. Да се додаде и Ирена=Мирка: м + ирена = Мирена, антички=етнички народ.
Дека зборот бил тн.словенски основата била само мре: умре,премре,замре...,со мир.
Па се работи за јазик на белата раса: варварски=пелазгиски=тн.словенски.
Александар Донски, „Уделот на Македонците во светската цивлилизација“,
2001/2002, на стр. 9, пиши: „Дека македонскиот јазик бил различен од грчкиот пишуваат многу подоцнежни и современи автори. Дури и во ‘Историјата нас Грција’,
од авторот Џорџ Герот, објавена во Лондон во 19 век, пишува дека македонскиот
јазик бил различен од грчкиот (‘History of Greece’ by George Gerote, Vol. II, third
edition, London, John Murray, Albemarle Street, 1851, дел 2, стр. 14 и 15).
Децидна потврда за постоењето на засебниот древно-македонски јазик имаме и кај граматичарот Хесихиј од Александрија, кој живеел во 5 век. Тој напишал
обемен лексикон со неколку десетици илјади зборови што се појавувале во древните грчки текстови, а кои потекнувале од тогашните грчки дијалекти, но и од јазиците на други народи. Притоа тој запишал и зборови од древниот македонски јазик.
Во врска со ова во енциклопедијата Колумбија (The Columbia Encyclopedia, Sixth
Edition. Copyright C 2001 Columbia University Press, наслов Hesychius of Alexandria):
‘Хесихиј од Александрија живеел во 5 век и бил граматичар од Александрија. Познат е како составувач на непроцелив лексикон од необични зборови и изрази што се појавувале во грчките текстови. Материјалот бил собиран од сопецијални области (на пример медицина и сл.), од пишувањата на постари поети, како и
од разни дијалекти и јазици. Овој лексикон претставува извор практично на целиот
материјал што сега е достапен за некои од изчезнатите јазици, како што е случајот
со древно македонскиот јазик’.
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За мил доказ е и бригиското милет=мил ет=ит: провинција=тема=склавина=област милет=народ.
Херодот, Прва книга, под 82, пиши: „...Најпосле од кавга се изродила борба. Откако од двете страни загинале по многумина, победиле Лакедајмонците. Од тоа време Аргејците си ги стрижат главите иако порано задолжително носеле долги коси, и донеле и закон и проколнале, додека не ја ослободат Тиреа, никој од Аргејците да не пушта коса и ниедна жена да не се кити со злато...“.
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Се истакна „150-те зачувани македонски глоси“, а овде „за некои од изчезнатите јазици, како што е случајот со древно македонскиот јазик“.
Меѓутоа, тој на ова недава никаков одговор. Значи, Македонците изчезнале.
По А.Донски пиши: „Што се однесува во користењето на грчкиот литературен јазик на Македонскиот кралски двор, се знае дека тоа било прифатено во одреден период од развитокот на македонската држава, а не дека така било ‘отсекогаш’. Во прилог на ова ќе потенцираме дека не постои ниту еден натпис на грчки
јазик на територијата на цела Македонија што датира од петтиот век пред Христа,
т.е. од времето пред делумното прифаќање на грчката култура во Македонија. Знаеме дека стари натписи на грчки јазик се пронајдени многу поодамна од 5 век пред
Христа на територијата на денешна Грција (па дури и во Тракија), но такви натписи
во Македонија- нема ! Впрочем, за ова сведочат токму грчките историчари (Пецас,
Даскалакис и други), а секако дека сведоштва за ова има и кај странските историчари. И д-р Борза пишува дека денешните грчки историчари пред светската јавност ги форсираат исклучиво натписите на грчки јазик од Македонија, кои потекнуваат главно од 4 век пред Христа, т.е. од времето кога македонските владетели
веќе дозволиле прифаќање на дел од грчката култура во својата држава(Борза,с.93).
Поради сетоа ова, се поставува прашањето: како е можно Македонија отсекогаш да била земја со ‘грчка култура, до колку се знае дека во неа не се пронајдени никакви натписи на грчки јазик...“.
Тој говори за грчки јазик, и вели: „стари натписи на грчки јазик се пронајдени многу поодамна од 5 век пред Христа на територијата на денешна Грција“.
Меѓутоа, тие не биле на грчки (коине), кој според него тој бил за време на Александар Македонски, никако порано. Пак во Елада биле на варварски=пелазгиски.
Тој на стр. 28 пиши: „...познатиот македонски истражувач на средновековна
Македонија Бранко Панов споменува едно писмо на Теофилакт Охридски во кое
тој пишува дека кога бил во: ‘варварската земја-Македонија’...“.
Во Елада...Македонија се говорел еден ист пелазгиски=тн.словенски јазик.
Ова тој и самиот го потврдува, кога тој цитира: „варварската земја-Македонија“.
За да се потврди дека тој мисли за грчки јазик, коине, старогрчки, тој на стр.
12 вели: „Она што...Хамонд...пишува дека водачот на племето, древните Македонци гом ословувале како ‘tsgelniku’ (челнику) ! Овој збор (со потполно ист изговор и
иста етимологија) постои и во денешниот македонски јазик, но и во другите словенски јазици, додека ваков збор не постои во старогрчкиот јазик. Понатаму...“.
Тој на стр. 17 го цитира Демостен, „Филипик“ за Филип Втори: „Филип, тој
човек не само што не е Грк, туку и нема ништо заедничко со Грците. Барем да беше
барбарин од некоја пристојна земја- но тој не е ни тоа. Тој е некакво шугаво суштество од Македонија- земјата од која не можеш да доведеш ниту роб што барем нешто вреди“.
Бидејќи Демостен навредува, неговото пишување е само навредливо и неозбилно. Ова се потврдува со наводот дека Барбари, б=в, биле Хелените од Јонија. Со
ова се истакнува, А.Донски залудно го цитира Демостен, кој бил поткупен од Персијците.А кога е некој поткупен, не смее да се цитира без образложение. Овде е најбитно, што А.Донски шири невистини, Демостен пиши Хелени, а никако Грци.
Тој на стр. 20 ја претставува „реконструкцијата на ликот на Филип Втори
Македонски (359-336 пред Христа)...“. Во Култеш била она од на Филип III Аридеј.
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Сé што било внатре во гробницата, сé било изнесено, а отсекаде, дури и од
Музејот во Атина, било донесено за изложување. Меѓутоа, во неа ништо немало на
коине, туку само на варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов јазик.
Александар Донски, „Античко-македонското наследство во денешната македонска нација“, на стр. 137, вели: „Всушност, до 18 век се смета дека оваа митологија била автохтона грчка, но тогаш биле обелоденети податоци дека бројни елементи од неа биле преземени од други народи. Овие факти денес се познати во светската научна јавност. Како илустрација ќе приложиме цитат од познатата ЦД Гролиер општа енциклопедија, каде за голем број елементи од оваа митологија сосема
јасно се тврди дека се позајмени од други разлилни култури. Во врска со ова, во поглавието Митологија (Mythology), во поднасловот ‘Грчка митологија’ Greek Mythology) читаме:
‘Грчката митологија содржи митолошки елементи од различни култури и
истории’. (CD Grolier electronic publishing, inc. Mindscape. Inc. 1995, Novato, CA 94945).
Слично пишува и во ЦД енциклопедија ‘Енкарта’:
‘Грчкиот историчар Херодот, кој живеел во 400-те години пред Христа, верува дека многу грчки ритуали биле превземени од Египтјаните’. (Encarta, цит.
дело, наслов ‘Greek Mithology’).
Херодот и навистина пишува за елементите што Грците ги превзеле со туѓите религиозни определби. Тој пишува дека и боговите и нивните имиња Грците ги
превзеле од Пелазгите, кои наводно пред тоа ги превзеле од Египтјаните и долго
време ги славеле. Во врска со ова Херодот пишува:
‘Некои од овие богови (со исклучок на Нептун) верувам дека Грците ги презедоа од Пелазгите. За Нептун, пак, тие дознаа од Либијците, кои отсекогаш го славеа’. (History of Herodotus, цит. дело). И понатаму:
Имињата на боговите дошле во Грција од Египет, а Пелазгите ги научиле од
нив...Оттогаш во своите жртвувања Пелазгите ги користеле имињата на боговите, а
од нив, овие имиња ги презеле и Грците’. (Никако Грци,туку Хелени во Елада,Р.И.)
Кои биле Пелазги од кои (според Херодот) Грците ги превзеле боговите ?
Етничкото потекло на Пелазгите не е утврдено. Херодот (кој бил нивни современик) е дециден во тврдењето дека тие биле не Грци и дека зборувале на неразбирлив јазик за Грците. Херодот пишува и за непријателствата помеѓу Пелазгите и
Грците. Тој пишува и дека Пелазгите живееле и во Македонија, во областа Крестонија. Во врска со ова Херодот пишува: (Херодот не употребува поим Грци, Р.И.)
‘Каков бил поранешниот јазик на Пелазгите не можам да кажам со сигурност. Но, ако го претпоставиме преку јазикот на денешните Пелазги- на пример, на
оние кои живеат во Крестонија (македонска област, з. м.) над Тиренците, кои, пак
порано претставуваа во областа наречена Тесалија и им беа соседи на Дорците-или
на оние (Пелазги) кои ги основаа Плација и Скилица над Хелеспонт и кои привремено живееја заедно со Атињаните, или пак, на оние кои живееја и во другите градови, а всушност се Пелазги- значи ако направиме споредба со секој од нив, ќе мораме да потврдиме дека Пелазгите зборувале на барбарски јазик’. И понатаму:
‘Од своја страна, мислам дека Пелазгите беа барбарски народ’.
За Пелазгите од македонската област Крестона Херодот е уште подециден:
‘Со сигурност се знае дека народот во Крестонија зборува на јазик кој е различен од соседните јазици’ (History of Herodotus, цит. дело).
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Некои руски научници (како, на пример, Гриневич и други) сметаат дека Пелазгите биле претци на Словените (на што ќе се задржиме во некоја следна книга)“.
Египтјаните биле Белци со закосени очи, како и Сумерите. Феникијците биле Венети, Пелазги, а Феникијци биле Картагинците. А.Донски сé што пиши е само
со цел тој да дојде до Пелазги,како варварски народ:пелазгиски=тн.Платонов јазик.
Се говори за Пелазги, пелазгиски, варварски, а ваков јазик бил македонски.
Во Елада варварски=пелазгиски=тн.словенски се говорел дури ...15...19 век.
Авторите говорат за народи, дури балкански народи. Ако се земи во предвид
дека имало само Источно Ромејско Царство со македонски царски јазик коине, како
и два црковни јазици, коине во царската Цариградска патријаршија со свои припадници тн.Грци и тн.старословенски во народната=булгарната Охридска архиепископија со нејзините ќерки, тогаш имало два црковни народи, на царската и народната црква. Кога во 1767 година била укината Охридската архиепископија имало
само еден црковен народ, тн.Грци, припадници на Цариградската патријаршија. Па
затоа во 19 век имало само тн.Грци=Православни и Турци=Муслимани. Значи, само два верски народи со коине како православен и арапски како муслимански.
Меѓутоа, во Османовото Царство, Османи биле Комненови, види Јозеф фон
Хамер, административен јазик не им бил арапскиот туку Османовиот јазик. Тој бил
на Мехмед Караман, кој во 13 век во новоперсискиот, кој бил дворасен на староперсиски на Белци и арамејски на Белци и Црнци, внел и татаротурски за неговите
војници, а тие биле Татарите, Черкезите итн. И од него следат татаротурски зборови. Нивниот број бил зголемен во 19 век кога во Азија и на Балканот биле колонизирани Татари и Черкези,Арнаути.Па нивни старешини биле Скиптарите (Тоските).
Да се види, на каков јазик се зборувало во Османовото Царство, со Турците.
Вајганд вели: „месните луѓе коњари од Тесалија, Турци од Бесарабија, од
Мала Азија, Арапите, Персијанците сите се служат со простонароден турски јазик,
распространет насекаде во војската. Имено овој војнички јазик, а не литературен, е
наследник на взаемните думи во балканските јазици“.
Овде не се говори за било каков народен јазик, туку за мешавина на јазици.
Бидејќи најбројни народи биле тн.Словени, во наведените говори најбројни
зборови биле тн.словенски. Кога немало турски народ, а Албанците и Власите биле
под Османовото=Отомановото Царство, што важело и за Еладците, никогаш не можело да има еладска, албанска и влашка народност.
Густав Мајер го објаснува јазикот на Албанците, Скиптарите=Тоските. А тој
бил мешавина на балканските јазици со грчки (коински), романски (латински), татаро-турски и тн.словенски зборови. Значи, трорасен пелазго-семитско-монголски.
Најповеќе зборови се тн.словенски,и тоа од самиот тн.словенски, коине и латински.
Ова може да се потврди со наводот што ва Османовата војска и Султановиот
двор се говорел тн.словенски.Овој мозаик го пишев во претходните мои книги.131
Да не се изуми, дека Фригија била Бригија, создадена од Бригите, денес Брзјакија.
131

Кај Винко Прибојевиќ, на стр. 181, стои: „...Затоа на никој не смее да му се чини чудновито, што
турскиот султан толку ги ценел луѓето на словенскиот род, да измеѓу нив ги именува готово сите заповедници на својата војска, и што од Трачаните, Македонците и Илирите создава јак одред од готово 20.000 луѓе со своја лична стража. Искуството наиме ни покажало, особено во ова несреќно време, Отомановите потомци со помош на словенските чети ги совладуваат кралствата, завземаат царства, освојуваат јако утврдени градови и со сите сили настојуваат да го рушат римското царство те,
ако семоќниот Бог не пружи помош,да ја уништи и сотри вистинската вера“. (Османи=Комнени,РИ)
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Султановиот јазик бил на Мехмед Караман од 13 век, во новоперсиски внел татаротурски зборови за војниците, а вакви биле Черкезите, Татарите... А дури во војската
имало черкески ред. За време на 19 век има масовно преселби на Черкези, Татари...,
Арнаути. Се наведува, дека во администрацијата во употреба бил Османовиот јазик, во исламот арапскиот, во трговијата...коине. Кога се создавал турскиот за време на Кемал Ататурк, што го пиши и Вотсон, моја прва и други книги, се внесува
латиницата, а не останува персиското или арапското писмо. Дури од јазикот се острануваат персиски, арапски, коински и тн.словенски зборови, а се внесуваат нови
татаротурски зборови. Следи турскиот јазик да биде вештачки, дури и смешен...
Бидејќи Албанците (Тоските=Скиптарите) биле во служба на Османите, нивниот јазик станува мешавина на сите употребувани јазици.Само со разлика што во
турскиот се внесени нови татаро-турски зборови, турскиот е со повеќе монголски
зборови отколку албанскиот, но не од арнаутскиот, кој воглавно е татарор-турски.
Овде треба да се види јазикот кој се говорел во Елада, таканаречена Грција.
Јакоб Филип Фалмерајер пиши: „...И ако хеленските пријатели со тоа уште
сакаат да се утешат, дека ако исто така стариот род на Хелас сосема изчезнал, ипак
нивниот јазик и нивниот акцент...туку се покажува, дека на отворената земја во Аркадија и Елис, во Месенија и Лаконија, во Беотија, Фоцис и Аркананија низ многу
поколенија се говорело словенски, како што сега се говори во Србија и Далмација,
ама во вековите се говорело во Помер и на островот Риген“.
Значи, во Елада се говорел мешан јазик, во кого најповеќе имало варварски=
пелазгиски=тн.словенски зборови, црнечки=семитски зборови од коине и арапски и
татаротурски од Арнаутите во 19 век. Следи денес сличност и со арапскиот јазик.
За ова да се дообразложи, се наведуваат Македонците, кои бил под Османовото Царство сé до 1913 година, кога Македонија била поделена од Големите сили.
Георгиос Накратзас, на стр. 181, пиши: „Терминот ‘развратен’ јазик беше
употребуван мошне често во грчката националистичка библиографија и се однесуваше на карактеризирањето на словенскиот јазик, познат како македонски, кој
бил испомешан со грчки или турски зборови, нешто што кое е појава и во новогрчкиот јазик“.
Значи,не се работи за еднорасен народен јазик, туку со разни туѓи влијанија.
Во прилог на ова се наведува и што од Тодор Трајановски и Петко Домазеовски стои во Етнолог 9, на стр. 79: „Еве што пишува Вл. Пјанка во врска со топонимите на овие простори: ‘Според бројот на несловенските жители на Охридско
-преспанскиот базен, бројот на топонимите создадени од нив е релативно мал. Од
вкупно 7.513 разгледани топоними во трудот ОПБ, нејасни се 140 (т.е. околу 1,9%),
составени од повеќе елементи (хибриди) 75 (или околу 1,0%; другите можат да се
определат според јазиците: грчки- 11 (0,15%), аромански- 11 (0,15%), турски- 108
(1,40%), албански- 168 (2,20%) и македонски- 7.010 (околу 93,40%)“.
Видливо е дека владеењето на Османите до 1913 година со Арнаутите чиј
јазик бил татаро-турски, Царигадската патријаршија со својот службен македонски
јазик коине, кој влегол во чистиот и народниот грчки јазик, оставиле траги во Македонија. И следи тн.словенски држави туѓите расни зборови на Црнците и Монголите ги остраниле, а ги задржале варварските=пелазгиските=тн.словенски зборови,
дури последениве ги омасовиле, и се дошло до чисто расов тн.словенски јазик. Пак,
спротивно на тн.Словени правеле тн.Не-словени, чии јазици се повеќе расни. Ела-
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дскиот станал воглавно дворасен на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити), скиптарскиот уште монголизиран, а турскиот уште многу многу повеќе татаротурцизиран.
Следи злостор, во пелазгиска=тн.словенска Елада...Епир и Албанија тн.словенски имиња да се менуваат, а се внесуваат на повеќерасни јазици,срам за Европа.
Без еладски до 1868 година, а и српски, затоа што дотогаш била против Цариградската патријаршија. Таа друг јазик освен македонски коине и не сакала...
А.Донски, на стр. 216, пиши: „...Во Студијата, врз основа на резултатите, истражувачите константиаат дека:
‘Ова ја поткрепува теоријата дека Македонците се еден од најдревните народи кој постои на Балканот, изгледа долго пред доаѓањето на микенските Грци
околу 2.000 година пред Христа’.
Според резултатите на овие истражувања Грците имаат генетска сродност
со под-сахарските етнички групи кои сега живеат во Етиопија, Судан и Западна
Африка (Буркина-Фасо), а Македонците се блиски со Критјаните“.
Бидејќи Микена е поблиску до Македонија отколку Крит, авторовите Грци
не можат да бидат Црнци (Семити) од ...Судан...Истражувањата на Арнеиз Велена
...не можеле да ја утврдат точноста на тн.Грци со „135 Критајани; 85 Грци од Егејот; 95 Грци од Атика; 101 Грк од Кипар“,затоа што сите тие денес се тн.Грци. Да се
повтори: „Македонците се блиски со Критјаните“. Туку овде е сосемо друго образложение: тн.грчки јазик бил вулгарен коине, а коине настанал од староегипетски.
Како што бил староегипетски истоветен бил арамејскиот, двата дворасни јазици на
Белци (Пелазги) и Семити (Црнци) од ...Судан...Бидејќи арапскиот јазик бил вулгарен арамејски, тн.грчки бил близок на арапскиот. Токму со мал број проби на
Арапи со високо учество на Црнци од ...Судан...кои живеат на тн.грчки простори
може да се добие нивна блискост со ...Судан..., а не на тн.Грци во кои има Белци,
Цигани на Пелопонез од 14-15 век со генетска блискос со Индија, Маџири во Долна Македонија... од 20 век со генетска блискост со Кавказ, како денес Арнаутите.
Симе Пандовски (1994), на стр. 273, пиши: „Националната свест на македонскиот народ, всушност никогаш не престанал. Револуционерниот дух исто така
постоел, можеме да го проследиме уште од раните години на новонастанатото Османлиско Царство. Уште во 1442 година, Ѓерѓи (Ѓорѓи), синот на Иван Кастриот,
исламизиран Македонец, кој бил наречен Скендербег“.
Пак, кога семејството на тн.Скендербег би можело да почне со исламизирање, се наведува што за неговото семејство Љубомор Кљакиќ, на стр. 222, пиши:
„Почеток на будење на европскиот запад од XV-XVI век има и свое наличје.
Годината 1450. Цариград паднал под власта на Отоманската империја, а 1459. година иста судбина го задесило и Смедерево, престолнински град на деспотот Ѓурѓа
Бранковиќ. Со падот на Херцеговина 1482, и Зета 1499. година под власта на Османлиите (Ѓураѓ Црнојевиќ се ставил на располагање на властите под Цариград; Станиша, негов брат, кој преминал во исламот, управувал со Зета како санџак-бег под
името Скендер-бег Црнојевиќ од 1514. до 1528), била воспоставена геополитичка
структура на европска Турција која влијаела на континталните збивања сé до 1913.
година“.
Тој бил само Ѓорѓи, на печат Георг Кастриотис.Следи албанските автори неуспешно го бришат завршетокот ис, оти доказот ќе бил уништен, и него го прават
муслиман. А за тоа да биде можно, тој бил направен 10 години помлад, за да биде
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според Куранот и обрежан. Меѓутоа, тој никогаш не бил заложник..., секогаш само
христијанин, и тоа само православен, никогаш католик. Тој бил свесен дека тој треба да се бори и против католицизмот, затоа што католиците му го плачкале имотот.
Кога сé ова на Симе Пандовски му го објаснав, тој мене ми се извини, но остана трага од напишаното, оти неговата книга ја користат и тн.албански автори.
Дека сé ова е само заговор кон нас, Македонците, што се гледа токму со Георг Кастриотис е доказот: Бидејќи само јас за него до 2005 година имам пишувано
книга, а за неговиот живот до денес останав единствен македонски автор, од Инстутит за национална историја со МАНУ во 2005 година за прославата во неговата
чест, во мое отсуство, од нив бев прогасен лаик. Како неучтив чин се и следните
докази. Јас не бев повикан, ниту присутен. Иако Петар Поповски беше во контакт
со нив,кога им кажа дека тој ќе говори за Ѓорѓи Кастриот само како Македонец, тој
беше неподобен. Бидејќи само ние двата за него пишиме, во наше отсуство тој беше прогласен за Албанец.Нашиот Ѓорѓи Кастриот, на својот внук Зарчин, од сестра
Ангелина, кој соработувал со исламот, му ја откинал главата. Следи само тој без
глава можел да биде муслиман, Турчин. Токму заради наведеното, тн.Албанци него
по смртта го обрежале, иако од него немало ништо останато, тој бил разграбан итн.
Бидејќи јас пишувам антички=етнички Македонци... Институтот за национална историја моите книги не ги прима- ги враќа. Исто се случува и со други.
Дркоста кон нас е доказ што МАНУ не го прифаќа трудот на Бошевски- Тентов, кои го читаат текстот на Каменот Розета во Египет. А ним ги прифати Русија.
Бидејќи исти знаци со исто значење имало на Каменот Розета, Балканот, Подунавјето, Украина, Русија..., јазикот на Белците бил само тн.словенски. Токму за
ова имаше интевју Битолчанецот академик Томе Бошевски.Следи Бошевски-Тентов
само нив ги до-одгонетнале, а за нив пишел претходно русинот Гриневич.
Па ништо ново не било пронајдено, туку потврдена вистината, раса=народ.
Јас уште од самиот почеток се убедив дека поимот Словени бил политички.
Тоа била само во 19 век, учење кое за нашиот народ не беше познато.
Еве за мене, како дојдов до сознание, дека Европа била балканска, а никако
и никогаш Балканот европски, со европските Словени, а Европа била под мраз...
Како ученик во баирското осмогодишно училиште „Тодор Ангеловски“- Битола во 5-то одделение името Христо си го променав, мислејќи дека името Христо
било грчко и влашко. Во 6-то одделение учителот по историја Благој Масларов ни
велеше дека македонска историја се само Солунските Браќа, Кирил и Методиј, и
нивните учители. Оној кој за нив не знае, нема да премине. Тогаш ние за нашата
историја ништо не учевме. Ние учевме дека сме биле само едно: само Словени. Па
ние друго и не смеевме да учиме. Тоа до денес многу малку се променало.
Кога почнав да учам во 12-та класа во Поморско-подофицерската техничка
школа, машинство, во Пула- Хрватска, тогаш таму ние се поделивме на Словени
(Срби, Македонци и Црногорци) и Илири (Словенци и Хрвати). Јас редовно велев,
ние знаеме дека и Вие (Словенците и Хрватите) сте Словени, а тие велеа, ние не
сакаме да бидеме Словени, туку Илири. Си поставував прашање, каква е таа историја со сакање и несакање, потекло си е потекло. Тогаш за прв пат слушнав, дека
Словените биле одвратна раса. Тоа се однесувало за Склавините, кои живееле источно од реката Рајна, сите биле само склавински, а нив апостолот Бонофациј (8 век)
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ги покатоличувал.Редовно во „Вјесник у сриједа“...излегуваа написи и крстозбирки
за Илиризам, Илирска Бистрица, Лудевиг Гај со своето Илирско движење, итн.
Потоа започнав со сточарство во Средно земјоделско училиште-Битола и Земјоделски факултет- Скопје, па Груб-Минхен Германија и докторирање во ВиенаАвстрија. Со домашни животни, Македонците биле само домородци, Европа само
балканска, а со ДНК само генетска оддалеченост од Балканот.
На два пати се вратив во Р.Македонија, од Хрватска и Германија. Иако од
Земјоделски факултет- Скопје бев испратен во Германија, бидејќи само јас успеав
таму да докторирам исхрана, по сточарство, станав неподобен. Се вработив во ЗИК
„Пелагонија“- Битола. Редовно критикував, дека кај нас се работи како во 19 век,
до денес нема реонизација, секаде сé и сешто се произведува, само поскапо, бев ликвидиран. Не сакав да сфатам дека кај нас се само тиквари, кодоши и арамишта.
Место вон Р.Македонија, како сите Македонци, да си живеам достоен живот, дојдов до питачки стап, во прав смисол, од 21.05.1991 сé до пензионирање 04.10.2009.
Бидејќи останав без работа, како психотерапија, која мене ме чинеше прескапо, почнав да пишувам книги за својот македонски народ и поширко белата раса. Повторно паднав во милост и немилост. Моја грешка е што си го сакам својот
народ, кој до денес од изродите е само кодошен и плачкан. А тие се само тиквари.
Во 1996/1997 бевме само петмина кои пишевме за домородноста на нас
Македонци. Најгласни беа дека Словените биле домородци на Балканот, воглавно
Венети, нешто Анти, а и Склавини. Јас истакнував и на тоа останав, антички=етнички Македонци, а Анти=Анти, Венети=Венети и Склавини=Склавини. Тоа што се
однесува до Словени, тоа било според слово, а имало Божјо Слово, Логос се преведува со Слово и Реч. Поимот булгар означува народ, а и за тоа не се сложивме...
Меѓутоа, ние до денес, кон нас се приклучиле и други, терминолошки не најдовме заеднички став,132без кој ние како самостојни стрелци меѓусебно се отепавме. Па затоа Албанците станела Илири, дури монголските Арнаути. Следи и Грците во сé да успеваат. Така ние самите си наштетуваме. Никој не знае докога ?133
За Грците со цигански (индиски) музички инструмент бузуки сме Словени.
Циганите до денес се разликуваат од Белците, Словени само според слово...
Иако е ваква состојбата, ние кои се бавиме со античка историја, а јас дури и
со биометриски методи, во државата не сме подобни. Ако се земи во предвид дека
во македонската историја Скиптарите и Власите се само домородци, застрашува.
АНТРОПОЛОШКИ БЕЗ СЛОВЕНИ
Антропологијата како наука била/е расистичка, кога со нејзините методи се
сака да се докаже, дека Словените биле посебен народ. Всушност, Словени како народ и никогаш не постоеле. Ова се потврдува и со доказот дека Русите никогаш не
биле Словени. Бидејќи Русите пишеле со рецки, тие биле само „роцки народ“ со
„рецки јазик“. Кога тие од Македонците, Солунските браќа, Константин и Методиј,
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Јас иако од 21.05.1991 не смеам да се вработам, самиот за печатење издадов преку 23.000 евра.
За одбрана на макендоштината,редовно сум пишел за лагите што ги шират Албанците за тн.Скендербег, за нивното лажно илирско потекло, за Грците домородци...,а во „Македонска фаланга“ имам
пишувано: Свињите ја исмејуваат грчката историја...Меѓутоа, никогаш мој напис во „Дневник“ не
беше објавен. Па тој опстоил проалбански... Исто така, и на Томе Чукалка не беа објавени написите.
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го примиле коинското слово, тие се изјаснале за Словени, само според слова. Ова
го пишел цариградскиот патријарх Фотиј,што било само во 860 година,а не порано.
Исто така, биометрискиот метод на пресметки не е исправен. Имено, во пресметките директно се оди да се пресметуваат разликите, со t-тестот, без да се провери дали групите се најсоодветно составени. Значи, на t-тест му претходи F-тест.
Лидија Славеска, на стр. 100, истакнува: „Во таквите соединувања, како што
покажуваат и посочените податоци од откриената некропола Св. Еразмо во Охрид,
постои изедначување на старобалканското и словенското население, бидејќи не може да се утврдат поголеми, односно разграничувачки разлики. Сериозната основа
за таквата премисла за постоење на континуитет и симбиоза во врските и за постојаните корелации меѓу староседелците во Македонија и Словените, според податоците од некрополата Св. Еразмо, се потпира на фактот дека во некрополата се откриени скелети кои хронолошки можат да се издвојат на две групи: постари скелети од 7-8 век и хронолошки помлади скелети од 9-10 век. Двете серии според истражувањата на М.Штефанчич, е константирано дека покажуваат извесна разлика
во демографскиот и антрополошкиот приказ. Во некрополата е утврдено дека се
погребувани две различни популации. Во постарата серија преовладуваат потомци
од раманизираните илирски и тракиски племиња. Помладата популација од некрополата во Св. Еразмо, предложена само како претпоставка од авторот, најверојатно, ја претставуваат Словените, кои во процесот на асимилацијата на домашното
балканско население го променало донекаде незначително својот морфо-феноменски изглед. Старата серија морфолошки се карактеризира со кратки, широки и ниски черепи што предимно се бракихрони и тапеинхрони. Помладата серија има потесни, подолги и повисоки черепи кај кои преовладува мезохронија, но со изразито тенденција кон бракохронија, предимно кај жените, што ќе значи се приближува изразито кон претходната популација“. (За ова во моја книга под бр. 10, Р.И.)
Се кажа: „постои изедначување на старобалканското и словенското население, бидејќи не може да се утврдат поголеми, односно разграничувачки разлики“.
Ова значи,само антички=етнички Македонци, иако временските разлики се големи.
Споредувањето на скелети од различни места не е дозволено, затоа што на
различни услови (почва со различен состав, pH-вредност...) споредби не се дозволени. Исто така, различно време има различни услови за живот. Следи во својата
фуснота таа да наведи: „...Оваа разлика е наполно разбирлива, бидејќи со текот на
времето нормално е и природно да се случат извесни демографски промени со оглед на честите воени судири и преслувања“.
За да се потврди се наведува Соња Зоговиќ, Етнолог 9, стр. 41. Таа пиши: „...
според судовите на античките извори и врз антрополошките мерења до Втората
светска војна, А. Стипчевиќ ги изнесува постарите мислења за антрополошките характеристрики на Илирите, според кои тие биле доста силни и високи. За машките
скелети регистрирана е висина од 1,65 см., а за женските 1,53 см. Од што може да
се заклучи дека најголем дел им припаѓал на доликокефалните, а многу помалку на
брахикефалните типови.За разлика од овие мислења,според најновите истражувања
Илирите се преставници на динаридите од фаза на брахикранизација која е доминантна на овие простори. Од слични антрополошки процеси подеднакво биле опфатени и јужноилирските простори и Балканот.Антрополошкиот тип на племињата што
ќе го понесат илирското име варирал според времето од медитеранаски до динар-
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ски кој ‘станува предоминатен во раното железно време’ и останува како таков до
изчезнувањето на Илирите во доцната антика од театарот на историјата како историска категорија со одредена свест...“.134
Поимот Траки се среќава во „Илијада“ од времето на Пизистрат, а поимот
Илири за време на Херодот. Следи Илири биле Словени, оти тие два поими биле
синоними. Вилкинсон пиши: „Во 1730 беше актуелна идејата дека Словените и
Илирите ги населувале деловите на јужниот Балкан. Но во 1821, Словените и Илирите беа се уште посматрани одделно, но во 1840 терминот ‘Илир’ и ‘Словен’ станаа синоними“. 1842: „Јужно од Пелазгијците, Милер ни предава уште една голема
група Илири. Но за разлика од О’Етзел, тој го употребува терминот Илир за да означи Словен. Така, тој во својата илирска класификација ги вклучува и Босанците,
Србите и Бугарите“. Залудни биле истражувањата, черепи од долги сé до широки.
За доказ, дека черепот не е одлика на народ, а нема национален ген, е следниов пример: Петар Лончар (1961), “Историја на античките Грци“, Универзитет во
Скопје, зборува дека “антрополозите константирале дека во Старата и Средната
минојска епоха жителите на Крит повеќе биле долихокефални; дека во Доцнежната
минојска епоха бројот на брахикефалните на Крит многу пораснал, а бројот на долихокефалните опаднал. Мезокефалните во сите минојски епохи се добро застапени“. Од наводот на авторот произлегува дека климата се променувала, таа била се
потопла и потопла, со послаби ветрови. Истото се однесува за пигментот, кој е потемен во зависност од изложеноста на сонцето, што е потврдено со Критјаните.
Дјурант пиши: “Нивната кожа при пороѓај била бела. Дамите, кои се држат во лад,
имале светол тен, конвенцијално бледило; ама машките, кои на сонцето создаваат
богатства, така се препламнати и румени, да Грците ги викаат како Феничаните
Phoinikes- пурпурни, црвено-кожци. Главата е повеќе долга отколку широка, цртите се оштри и префинети, коса и очи сјајни, како кај денешните Италијани. Овие
Критјани очигледно се огранок на ‘медитеранската раса’ “.
За да се потврди наведеното, се истакнува, што било пронајдено во Македонија. Во неа, како на домородци и “дојденци“ тн.словенски издолжени черепи
биле ретко застапени. Значи, немало и нема некакви тн.Словени. Имало само Белци. Тие за време на леденото доба биле повлечено јужно од 35-та паралела...
А. Донски цитира, дека „Ова ја поткрепува теоријата дека Македонците се
еден од најдревните народи кој постои на Балканот....“, блиски на Критјаните...
Денешните етнички Македонци биле истоветни со античките Македонци.
Ова го пишел токму еден Грк. Имено се работи за Пуљанос (член на ДАГ) и тоа по
тн.Граѓанска војна во Грција кога токму Македонците се истребувале од своите
огништа од нивната Македонија. Овие заминале во тогашниот СССР. Во педесеттите години во Ташкенд и Чирчик Гркот вршел антрополошки истражувања. Тој
вршел споредувања помеѓу овие Македонци со античките Македонци. За античките Македонци тој добивал податоци од архивата во СССР. Така Пуљанос со сензационалните истражувања докажал дека античките Македонци биле идентични
со етничките Македонци. Овде е најбитно тоа што грчките власти ова го прифатиле
мислејќи дека Македонците биле Грци. Ова произлегува само поради тоа што бил
наметнат поимот Словени. Овие со своите тн.инвазии и нивната многубројност ни134
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вниот словенски јазик го наметнале врз Македонците, што важело и за Грците. Ама
ако се отфрли само политичкиот поим Словени,тогаш Македонците биле само едно
исто, само домородци со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
До денес се говори, тн.Словени биле многубројни и тие ги „претопиле“ античките Македонци. Вториве дури „изчезнале“, а од нивниот јазик останале само
150 глоси, гласа. Меѓутоа, Македонците во СССР немале тн.словенски издолжени
черепи. Видлива е дрскоста, тие го наметнале својот јазик, но не нивните черепи.
Следи поимот Словени бил/е македонска писменост, според слово/буква.
СЛОВЕНИ САМО СПОРЕД СЛОВО
Се истакна кои поими се во употреба за тн.Словени: Анти, Венети, Склавини и Словени:Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=обласници и Словени=слово.
Па следи Словени не можел да биде општ поим за сите три останали поими.
Како прво се наведува како Русите ја кријат вистината, дека тие биле само
„роцки народ“ со „роцки јазик“, а според слово од 860 година дури Словени. За ова
пишев во книгате „Србите не биле Словени туку Трибали, Тракијци“, март 2010 г.:
За пример е Г.Острогорски (1992),„Историја на Византија“,Скопје,кој пиши:
Јакнењето на моќта на Византија „го потпомогнало извршувањето на историски задачи кои и се наметнувале на словенските земји. Овие задачи пристигнувале од сите страни, од Киевска Русија, од Молдавија, од јужните словенски земји.
Во 860 г. Русија со флотата се појавиле пред Цариград“...“Силниот напад на Русите
им останал во сеќавање на Византијците. Од тоа време Византија стапува во допир
со младата руска држава и меѓу народот, кој дотогаш и бил речиси непознат, започнала да развива мисионерска дејност, на која и престоела голема иднина. Покрстувањето на младиот словенски народ и неговото воведување во византиската сфера
на влијанието очигледно било најдобро и најсигурно средство за да се острани опасноста што на Византија и се заканила од таа страна. Само неколку години подоцна
Фотиј, со оправдана гордост, можел да ги покаже првите успеси на оваа мисионерска дејност“. Византиската власт ги зацврсти односите со Хазерите и испрати пратеништво на хазерскиот двор. Ова имало мисионерска задача со на чело младиот
Константин од Солун. Тој „спротивно на евејските и арапските влијанија во хазерското царство, ја пропагира христијанската вера и византиската култура“.
Авторот кажа: „...Во 860 г. Русија со флотата се појавиле пред Цариград“...
“Силниот напад на Русите им останал во сеќавање на Византијците. Од тоа време
Византија стапува во допир со младата руска држава и меѓу народот, кој дотогаш и
бил речиси непознат, започнала да развива мисионерска дејност, на која и престоела голема иднина...“.
Се кажа: „кој дотогаш и бил речиси непознат“. Меѓутоа, авторот не кажа сé.
Ланге, на стр. 50, наведува што пишел Нестор: „Askold und Dir zogen gegen
die Griechen und kamen im 14. Jahre der Herschaft des Kaisers Michael an (in Wirklichkeit 860)…“, како и на Фотиос: „Ein obscures Volk,ein Volk ohne Geltung, ein Volk,
das man zu den Slawen rechnet, unbekant, das aber nun durch seinen Kriegszug gegen
uns sich einen Namen gemacht hat, unbedeutend, aber jetz berühmt geworden...“.

144
Русите нападнале во 860 година, а тогаш Русите биле непознат народ. Меѓутоа, никаде Острогорски не кажува дека Русите „народ, кој се сметал за Словени“, а
пред таа година ниеден друг извор не говори, Русите се изјаснувале за Словени.
Тоа што стои друго„темен народ, народ без важност“...(народ)„непознат, кој
ама сега со неговиот воен поход против нас си направил име, беззначајност, ама сега славен постанат“, не е толку и битно. Ова се потврдува со наводот, што Солунските Браќа веќе еднаш биле кај нив на мисија. Тие тогаш го познавале коине, а се
уште тој не бил реформиран во тн.старословенски јазик.
Љубомир Кљакиќ, на стр. 85, пиши: „Занимливо е дека во The Penguin Atlas
of Wordl History (превод германски изворник од 1964. година), дословно се кажува:
‘The Slavs (Slovene from s l o v o = word), a major branch of the Indo-Eur.family of
peoples’135 или, во превод: ‘Словени (Словен од с л о в о = реч), главна гранка на
индоевропско семејство’. Како што е познато, ‘слово’ кај нас има значење писмена,
на еден одреден елемент во азбучниот систем, па оваа германско-британска интерпретација може да се сфати и како аргумент во прилог на чинителот и теоријата за
древната словенска писменост“.
Значи, Херман Киндер и Вернер Хилгеман пишат: “Словен од слово : реч“.
Кај Вајганд и други постои и Божјо Слово. Да се додаде и дека логос се преведува
со слово (реч). Вековната евангелска беседа со која Константин (Кирил) ја започнал својата епохална работа во името на Склавината гласи: “Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога,
сé низ него нестана и без него ништо не стана, што настана...“.
Значи, Русите од “роцки народ“ за првпат се изјасниле за “словенски народ“
во 860 година. Тоа од него го превзел кивескиот свештеник Нестор (11-12 век). А
од овој Мавро Орбини, според кого имало масонски ред. Од него следеле другите...
Следи поимот Словени станал политички, а како за народ само фалсификат.
СЛОВЕНИТЕ ФАЛСИФИКАТ
Историчарите пишат: Словени биле Антите, Венетите и Склавините. Меѓутоа, Анти=Анти, Венети=Ванети и Склавини=Склавини (области) Па тие биле/се
различни поими и без никакво исто значење. Напротив, Словени=Словени биле/се
само едно слово, а имало и Божјо Слово, како и Логос се преведувал со Слово=Реч.
Лидија Славеска, воведот, на стр. 23, го започнува: „Вековната евангелиска
беседа со која Константин (Кирил) ја започнал својата епохална работа во името на
Словените и за натамошната афирмација, гласи: ‘Во почетокот беше Словото, и
Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога, сé низ
него настана и без него ништо не стана, што настана. Во него беше живот, и животот беше светлост на луѓето. И светлината во темнината свети, и мракот не ја опфати’. (Јован 1,1). Парафризирано, тоа ќе значи дека Господ со зборот го создал светот, а потоа самиот станал збор. Зборот го движи воздухот и разумот, истовремено
влијае и на сетилата и на душата, оттука зборот се јавува како неопходен посредник меѓу материјата и духот“.
Овде наведеното слово никој не го истоветувал со Анти, Венети и Склавини.
135
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За да се потврди дека никогаш Антите и Венетите не биле посебни народи е
доказот со Русите. На нивни простори според зборовите на Јорданес- веројатно во 6
век- тие меѓу Дњестар и Дон образувале кралевина Анта. Меѓутоа, Русите биле и
Венети. Следи Русите да бидат Варјаги, кои биле истоветни со Викинзите.Дури Русите биле Илири, со преселби од Илирија во Подунавјето. Исто така, провинцијата
Илирија била на повеќе места на Балканот. Според руски извори, рускиот јазик бил
како јазикот на античките Македонци. Пак, денешниот руски јазик бил, исто така,
македонски, тн.старословенски. Овој јазик бил склавински, на кого твореле Солунските Браќа. А и Русија била Склавина...Значи, Русите биле со потекло Балканци.
Следи Русите биле Анти, Венети, Склавини..., но никако Словени. Тие биле
„роцки народ“ со „роцки јазик“, оти тие пишеле со рецки, што го потврдиле Кирил
и Солунски. Тие го ширеле христијанството со коине, тогаш сé уште немало тн.старословенски. Бидејќи тие го прифатиле коинското слово, тие се изјасниле за Словени. А тоа било само 860 година, што го запишал цариградскиот патријарх Фотиј.
Меѓутоа, има и такви, кои говорат,Склавините биле робови спореди „sclavi“.
Лидија Славеска, на стр. 181, вели: „Истото мислење го застапува и Р. Сиприен со нагласка дека во старите времиња ништо не го делело словенскиот север
од словенски југ, со што го потврдува фактот на јазичната и етничка блискост на
Балканот, објаснувајќи притоа зошто го грчките извори не е споменато дека Словените живееле непосредно до грчките граници. Имено, грчките жители не ги споменале Словените под тоа име, затоа што името Словен е од поново време како резултат на римските освојувачки походи, кога заробените припадници од освоените
територии ги направиле робови нарекувајќи ги ‘sclavi’.136
С. Долчи во делото за староста и раширеноста на илирскиот јазик врз основа
на најстарите зачувани извори утврдил дека постои идентичност меѓу Илирите, Тракијците, Македонците и Скитите, кои имале еден јазик, бидејќи сите потекнувале
од Пелазгите. Тоа се, всушност, Несторовото ‘Словени первое’, кои го населувале
широкиот простор од Балтичко Море на север, па сé се до Егејското и Јадранско
Море“. (Се говори за еден ист народ: Домородци и Склавини,никако Словени, Р.И.)
Таа истакна: „грчките жители не ги споменале Словените под тоа име, затоа
што името Словен е од поново време како резултат на римските освојувачки походи“. Значи, „името Словен е од поново време“, што не било истоветно со „склав“.
Меѓутоа, склавини (робови) не можеле да бидат жителите сé до со на Балтичко Море. Склавини имало и во Азија, цела Европа со се Пиринејски Полуостров и
Африка. Р.Сиприен пишел Склавини имало до реката Рајна. Па на сите тие Склавини источно од реката Рајна традициите им биле како на Траките:само еден народ.
Љубомир Кљакиќ, на стр. 103, пиши: „...Бирнбаум смета дека Словените се
резултат на процес на социјално-етничко инжинеринг, значи една вештачка појава.
‘Иранската доминација’, со своите структури на социјална, културна и економска
136

Наспроти лат, “sklavi” (робови) стојат словенските зборови „слава“ и „слави“ со многу позитивна
конотација меѓу словенските народи, кои водат кон нешто значајно, убаво, свечено, познато, признато, што се празнува и прославува, како празник на родот, племето и народот во целина, наречен
слава. Можеби оттука широкото и афирмативно прифаќање на името како Словени, Славјани, наспроти погрдното латинско склави. Значи, во наведеното на Лидија Славеска нема ништо заедничко
меѓу робување и славење, затоа што словото секогаш се славело, а тоа го чинеле и робовите. Меѓутоа, никогаш поимот склавина на означувал роб, затоа што до денес склави=с клави без в клаи=клај
е само битолски, а склавинот бил само намесник=соклавен=соглавен=совлавен=сохлавен, к=г=в=х.
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регулација во овој случај е и структура на социјално- етнички инжинеринг. Процесот на трансформација е применет над доминираните заедници и од нив се ‘направени’ Словени.. Така со овие Бирманови домислувања ‘научно’ е поткрепена
старата пропагандна доктрина за Словените како робови: Словени = sclavi,робови“.
Видливо е берлинско- виенското учење за понатамошното одродување на
Склавините, а вакви имало до реката Рајна...Шпанија...Тие од 8 век прво биле покатоличивани како „најодвратна и најгадна од сите раси“. Значи, тие биле истребувани. За да си ги оправдаат своите злостори, тие поимот склав го истоветувале со
роб. Бидејќи Франките била католици со службен латински јазик, поимот склав=с
клав ја нема основата за роб. Ова се потврдува со на латински137 Enklave и Exklave
за област. Па склав=с клав, енклав=ен клав и ексклав=екс клав се со иста основа.
Ако се земе во предвид дека Склавините=тн.Германи, балканско име, или Теутони
од Теута Илирка, балканско име, отсекогаш говореле само склавински=германски=
илирски=тн.словенски јазик, тие денес не знаат кои се тие... Ова се потврдува на
следниот начин: секој народ има по еден службен јазик. Кај Германците=Теутоните
биле три јазици: латински, франков и германски.Па тоа се три јазици за три народи.
Балканските Германи=Теути се нешто подобри од нивните тн.Грци, Еладци. Овие
ги имале следниве јазици: тн.Хомеров=тн.Платонов,кој бил варварски=пелазгиски=
тн.словенски, коине, катарвуса и димотики. Ако четири тн.Грци говорат со по еден
јазик, тие меѓусебно нема да се разберат. Исто важи и за Германците. Бидејќи тие
денес не можат да се разберат со своите државни, склавински=обласни, јазици, тие
до денес сé уште не се народ.Со германски трорасен јазик некогаш ќе станат народ.
Бидејќи варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов бил само тн.словенски јазик, а на ваков се говорело во склавините=областите во Македонија, поимот
склавини ништо немал заеднички со робови. Бидејќи во Македонија коине станал
битен и единствен само со Ираклиј (610-641), поимот склавин нема врска со латински, кој повеќе не бил во употреба. Следи склавин означувал склавин, на битолски.
Винко Прибојевиќ, „За потеколото и згодите на Словените“, Венеција, 1532
година, предавања од 1525 година, Хвар, Загреб 1951 година, Југословенска академија знаности, во преводот на стр. 9 пиши: „Веќе било поминато стотина години,
откако цела приморска Далмација, сé до дубровничката граница во долината Неретва, дошла под Венеција, кога 1525 г. Винко Прибојевиќ го држел својот говор ‘За
потекло и згодите на Словените’. Купувајќи ја Далмација од кралот Ладислав Напулјанците, 1409, година, Венеција одма почнала да завзема она, што за 100.000 дукати, го купила...“.
Видливо е дека плачкашките италијански држави од оплачканите Балканци
сé купуваат со балкански оплачкани пари, што до денес Европјаните прават. Поимот Словени, на латински SLAVORUM, не се однесувал за Словени според слово и
Божјо Слово, Логос=Реч=Слово, туку Склавини, а вакви имало на трите континенти. Следи Маврорбини да говори за Словени во Европа, Азија и Африка (корица).
На стр. 41 стои: „Прибојевиќевиот говор се читал и много ценел во целиот
XVI. век. Колку го ценеле Дубровчани, се гледа од тоа, што 1594. г. дубровачки песник Динко Златариќ еден екземплар на тој говор му го поклонил на својот пријател, на Сплиќанинот, поморски капетан Белизариј Маласпалиј, како дело, од кои
ќе ги научат величината и славата на Славените. Најповеќе ипак Прибојевиќ делу137

“Der Große Duden”, Prof. Horst Klien, 1971, VEB Bibliographisches Institut- Leipzig.
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вал на бенедиканецот Мавро Орбиниј, кој ја прифатил великата Прибојевиќева славенска концепција, ја превзел и разработил во своето дело ‘Il regno degli Slavo, hoggi corrotamente delti Schiavoni, Historia di don Mavro Orbini Ravseo, abate Melitense,
Nella quala si veda l’Origine quasi di tutti I Popoli, che furono delia Lingua Slava, con
molte, & varie guere, che fecero in Europa, Asia &Africa; il progresso dell’ Imperio loro,
l’antico culto, & il tempo della loro conuersione al Christianesimo. E in particolare veggonsii successi de’ Ré che anticamente dominarono in Dalmatia, Croatia, Bosna, Servia,
Rassia, & Bulgaria, In Pesaro, 1601’ “.
Значи, се говори за „Schiavoni“...„in Europa, Asia &Africa“. Само Склавини.
За да се потврди дека Склавините=тн.Словени не биле етнички народ, туку
само обласен народ, е доказот што тие живееле на сите три стари континенти. Па
тие насекаде в свет неможеле да бидат еден народ,што до денес историјата не лаже.
Љубомир Кљакиќ, на стр. 216, вели: „Треба да се рече дека најраните арапски извори важни и за словенската историја уште не се испитани. Фрањо Рачки
скренал внимание на истражувачите на важноста на овие извори на крајот на минатиот век: ‘Арапските земјописци од X, XI, XII, итн. век (Ал Бекри, Масуди, Ибн
Хауиел, Абн Ишак, Едрици и др.) говорат за големата земја словенска и нејзините
многубројни народи (Sclab, Seclab, Saclab), кои да не се разцепкани, те да меѓусебно непрестално не колат, биле најмоќен народ на светот...И кај остатците на полабски Словени знаел Абрахам Венцел (De Originibus lingue s o r a b i c a 1693, каде
воостанатото Словените ги изводи од Жидовите), како е раширен ‘славен и моќен
народ словенски, на кој навистина би морал да му се покори цел свет, кога Словените би биле така среќни, како што се крепосни’...
За време на калифатот во Кордоба, во VIII век, е забележано дека калифот
имал телесна гарда составена од 3750 Словени, елитни борци. Ал-Табари, арапски
историчар на средниот век, ја споменува тврдината Хисн-ас-Сакалиба, односно
Словенско утврдување на арапско-византиската граница. Во Палермо на Сицилија,
арапските извори бележат Хајј-ас-Сакалиба или Словенски кварт, а Ал-Мукаддисје
од X век споменува Карјату-с-Сакалиба, Словенско село во северна Африка. АлМасуди споменува извесен Хагиба Сакалиба, односно Словена кој во X век ја напишал, денес недостапна, Книга докази и надметнувања со оние кои ги порекнале одликите на Словените. Ахмед Мухтар Абдул Фаттах ал Абеди во докторската дисертација, одбранета на каирскиот универзитет, Ас Сакалиба фи Исбанија, Словени во
Шпанија, наведува дека еден Словен, ‘по името Хабиб, опишан како разложен и разумен, напишал во време на Хишама II една фантастична книга посветена на својата нација’. Ал-Абади во својата дисертација ја користел Ибн Басамовата Аз Захира
фи махасини ахли-И-джазира, Ризница врлина на островјаните, каде Хабибово дело
се опишува како збирка на словенски стихови и преданија. Ибн Басам споменува
уште некои Словени: Мајсура, Амаратус Саклабија и Нуджмул Васифа. За словенската поезија Ибн Басам кажува: ‘а нивната поезија излегува од рамките на нашите
канони и не е по нашиот вкус’ “. (Васифа=ва сифа: ва-ваа-оваа, в-н-т, Р.И.)
Се истакна: „Фрањо Рачки скренал внимание на истражувачите на важноста
на овие извори на крајот на минатиот век:‘Арапските земјописци од X, XI, XII, итн.
век (Ал Бекри, Масуди, Ибн Хауиел, Абн Ишак, Едрици и др.) говорат за големата
земја словенска и нејзините многубројни народи (Sclab, Seclab, Saclab), кои да не се
разцепкани, те да меѓусебно непрестално не колат, биле најмоќен народ на светот“.
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Значи, не се работело за Словени, туку само за Склавини. Токму наведеното е едно
исто што Херодот го пиши за Траките.Токму тракиски традиции имале Склавините
кои живееле до реката Рајна.Следи нив Бонифациј во 8 век ги истребувал само како
„најодвратна и најгадна од сите раси“.Ова до денес важи и за во склавинска Грција.
Лидија Славеска,на стр. 183, вели: „Како мала дигресија на претходното, ако
се вратиме на првите историски сведочења на Херодот дека Грците во најголем дел
настанале од староседелците на подоцнежната Грција, Пелазгите, кои им помогнале на Грците да станат поголеми и побројни, доаѓаме до суштинската етногенетска
компонента на сите балкански народи и до еден логичен заклучок: сите старобалкански народи- Тракијци, Илири, Македонци, Скити, вклучително и подоцнежните
Грци, меѓусебно се генетски но и јазични поврзани преку пранародот- Пелазги. Навистина, како што повлековме, но знае само дека говореле ‘варварски јазик’ (Херодот I, 57). Платон, бидејќи е роден само две години пред Херодотовата смрт, сигурно ги познава списите од ‘таткото на историјата’ кој убаво и внимателно опишал
како настанал и се развил грчкиот народ и грчкиот јазик, ја потврдил Херодотовата
констатација дека во неговото време се говорел ‘варварски’ јазик“.
Домородците на Балканот биле еден народ Пелазги со свој пелазгиски јазик.
Историчарите пишат, Словените биле дивјаци, без своја култура, и што не.
Бранко Вукушиќ, на стр. 106, вели: „Свароговиот точак, Вечен календар на
словенската, ведската религија бил поделен на 12 зодијакални знаци. Така е поделено ѕвезданото небо на северната хемисфера на 12 делови од по осум степени со
свој знак. Секој знак добил назив по соѕвездието кое во одреден период се најдувало на ѕвезденото небо. Тој период од нултната положба до целиот круг точно е утврден во календарот. Овие ‘астролошки знаци’ денес опште се познати како кинески
или вавилонски, само што називот грчки-зодијакален, им е по животните. Помалку,
меѓутоа, е познато дека нивното најстаро потекло е аријско и дека во Европа е најстар словенскиот Сварогов точак. Години, денови, месеци брои ѕвезданиот бог Числобог, а точакот го врти богот Перун. Перун го прати поредокот ‘ѕвездините точаци правилно да се вртат’. Кругот на секој од 12 соѕвездија, према денес познатите
зодијакални знаци, трае 2160 год. Големиот круг, година на Сварог, почнач во последното ледено доба во време на арктичката индоаријевска прадомовина од 27.
милениуми п.н.е. и траел до 368.г.н.е. (Перун=Св.Илија бил само Зевс, Р.И.)
Словенските зодијачки знаци, према Велес книгата, носеле следни називи:
Белојар (Овен), Лада (Бик), Купала (Близнаци), Коледе (Рак), Дајбог (Лав), Маја
(Девица), Велес (Вага), Перун (Скорпија), Китоврас (Стрелец), Индра (Јарец), Кришња (Водлија), Род (Риба). Тие чинат едно цело коло, една Година Сварог, која трае вкупно околу 26 илјади ‘наши’ години.(Тилак према Ведите пресметал 25868 г.).
Еден Ден Сварогов е триесетти дел на зодијакалната епоха на Месецот Сварог од
2160, односно 72 ‘наши’ години. Сегашниот месец Сварог во знак Риба почнал
368.г., а ќе заврши 2528.г. кога ќе настапи епоха Водолија…“.(Веди=Словени, Р.И.)
Ама ова,на дивјаците Словени,се совпаѓало со она на античките Македонци.
Стјепан Антолјак, стр. 199, пиши: „Инаку, за Македонија (Makadunia) пишува Ибн Хордадбах, еден од највисоките цивлилни чиновници на багдатскиот калифат, во своето дело, составено помеѓу 840 и 845 година. Овој писател ја лоцира
Македонија на југ до Тракија, и пишува дека нејзините граници се на исток: Долгиот ѕид на југ ‘Сириско’ Море, на запад земјата на Словените (al Scalava), а на се-
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вер земјата на Бугарите (Борган). Натаму кажува дека должината на оваа провинција е 15 дена одење, а ширината 5 дена и дека има три утврдени места“.
Х.Р.Вилкинсон. за 1730 година, пиши: „Illiri-co-Slavica. Третата лингвистичка група дадена од авторот што може да се изрази со терминот илиро-словенски
била најголемата, бидејќи не била ограничена само на Балканот, туку се протегала
од Јадранско Море, на североисток, па се до Полска и Русија. Со продирањето на
Унгарците се поделила на два дела. Јужните делови и се протегале од планината
Шар до Коринтиа и Сирија“. Значи, Склавини=Илиро=ко-Славика била до Сирија.
Да не се изуми, до Сирија била Фригија (Бригија), тн.словенски Брзјаци.
Бранко Вукушиќ, на стр. 137, истакнува: „Па ипак, името и поимот Македонија упорно се одвојуваат од нивниот словенски корен. Со германската теорија за
Словените, наследството на оваа цивилизација не можела да се поврзе за некои ‘варвари’ кои,наводно, се појавиле на Балканот скоро илјада години после Александар
Македонски. Кога словенските народи се ослободувале од петстогодишното турско
ропство веќе биле оптеретени со германската доселеничка теорија и немале право
да претендираат на своето предантичко наследство. Самите Македонци, кои непобитно уште постоеле, бидејќи не можеле да бидат Словени, е исмислено друго, непознато потекло. Е објавена вештачка поделба измеѓу ‘два вида Македонци’- хеленски и некои други, наводно, подоцна- словенски, бидејќи македонското име било историско толку познато не можело да се бриши од античките текстови. Тие
‘словенски Македонци’, кои на Балканот наводно дошле во 6. век н.е., немале никаква врска со македонската држава на Филип и Александар Македонски, со оние
кои ги покориле грчките градови и создале моќна светска империја…“.
Група автори138 пишат:„Во VII век од н.е. цела Македонија била населена со
многубројни словенски племиња: Драговити- Тројанци, по текот на реката Бистрица, меѓу Солун. Веднаш до нив се сместиле Велегизитите-Венетите, а северно од
нив на просторот меѓу Охрид, Битола и Велес- Берзитите-Брсјаците-Бригите. Близу
до Солун живееле Сагудатите, а источно од градот накај Струма и Халкидикик- Ринхините. По долината на Струма и Струмешница се населиле Струмјаните, а источно од Места- Смолјаните. Еден дел од Драговитите се населиле во Полог“.
Бидејќи Драговитите се населиле во центарот на Бригите, спореди реката
Драгор, а тн.Троја била на Драговитите, Драгор од драги на пристаништа, тн.Троја
била во Пелагонија. Таму на исток имало езеро, а на запад висока планина (Пелистер). Па затоа поимот Словени бил само фалсификат на берлинско-виенска школа.
Имињата се давале и според личности, како што се случило и со Пеонија со
својот Итер Пејо. Таа според легендата Мара била преименувана во Мариово.
Бранко Вукушиќ, на стр. 36, вели: „...Најголема последица по словенството
настанале на просторите под илјадогодишната германска окупација каде нестанало
или било германизирано неколку стари словенски народи (Пруси, Лужички Срби,
Балтички Венети и др). Следело потом, дека заправо со ‘германската’ или ‘нордиската’ теза најмногубројното семејство на европски народи прогласени од европските скоројевци, дека едеднаш, изрониле ‘ниодникаде’ тек во 6- 7 век н.е., бидејќи
во време на пропаста на Западноримското царство биле изфрлени од европската историја“. Само наспроти Западноримско царство имало само Источно, Македонско.
138

„Историја на Македонскиот народ“, стр. 28, Институт за национална историја „Просветно дело“,
1972, Скопје.Пак, Македонските автори го прифатиле политичкиот поим Словени на Берлин-Виена.
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Бранко Вукушиќ, на стр. 51, говори: „Званичната историја кажува дека Словените се појавиле на Балканот тек во 7. век н.е. Меѓутоа, кај сите предантички
евромедитерански култури се присатни словенски траги кои не можат да се објаснат со званичната владеечка теза дека Словените ги нема пред 6 век н.е. во време
на пропаста на западноримската империја. Меѓутоа, многубројни извори заправо
потврдуваат дека поимот Илири и Словени биле синоними уште тогаш, дека така
останало и низ цел Среден век до германската теорија во 19 век. Поимот Илирија
како синоним за Јужните Словени го почитувале и австроунгарските окупатори и
Напалеон во својата административна управа. Во австроунгарскиот парламент постоела словенска, потоа илирска депутација за Јужните Словени. За италијанските
хуманисти куатроќента Илирија била Скјавонија, итн.“(Тн.Словени=Склавини,Р.И)
Макс Фасмер (1941) вели, во Елада имало словенски поими пред преселбите
на Словените. Дури тој цитира извор од 15 век н.е., каде говорот на Склавините на
Пелопонез бил како на Склавините во Либек- Германија. Значи, се работи само за
склавина=област, а никако други народи. Во Атина се говорел пелазгиски=тн.словенски јазик. Повеќе за варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик во моите книги.
Бранко Вукушиќ,на стр. 49, истакнува: „...Бидејќи ‘таткото на историјата’ не
ги нашол Словените ни на Балканот, ни ви Прицрноморие- ‘не ги ни било’...“. Се
потврдува, во 450 г.п.н.е., кога пишел Херодот, немало Склавини, ниту во нова ера.
Ова останало не само сé до новата ера, туку и потоа, дури во 5 век н.е. Ама
тие не биле Склавини, туку само Белци, Ромејци, со варварски=пелазгиски јазик.
Љубомир Кљакиќ, на стр. 100, истакнува: „Фрејсковата интерпретација не е
нова. На потекло на сродните теории во XIX век, скренал внимание Фрањо Баришиќ 1959. година со трудот Приск како извор за најстарата историја на Јужните
Словени. Баришиќ потсетува дека на основа Присковите фрагменти, кои се однесуваат на периодот од 434. до 472. година, на крајот на XIX век настанале три главни
теории: према првата, кои ја застапувале германските автори, Приск заправо пишел
за државата на Германите, односно Готите како и за готската култура која ‘во Подунавјето ја продолжува римската’; према втората, која настанала во Унгарија, ‘Присковото V век претставува исклучиво хунска област, како етничка така и културна’; додека према треттата теорија, која настанала во Русија, ‘Присковото Подунавје се третира како веќе чисто словенска област, бидејќи се докажувало дека Хуните всушност биле словенско племе‘. (Хуни=Монголи, а никако тн.Словени, Р.И.)
Не сматрајќи ни една од овие три теории доволно убедливо, Баришиќ тргнал
поново да ги преиспита слоевите на значењата на Присковите фрагменти. Затоа посебно се заинтерсирал за Присковите хидроними, како и за поимот моноксил кој
Приск го користел. Големо значење Баришиќ му продавал заправо споменувањето
на овој моноксил, кој се прави од издлабено дебло, а со кој Приск и ромејската делегација превела преку Дунав. Византиските писатели од V-VI век овој вид чамци
го споменуваат како ‘нешто карактеристично...едино за Словените‘, кажува Баришиќ. Тој го споменува на пример илирскиот моноксил пронајден кај Толис во Босна, а во напомена број 10 додава, како ‘не е исклучено да се некои облици на денешни рибарски чамци по езерата на нашата и егејска Македонија во генетска врска со овие словенски моноксили, а нарочито преспански чун типож ораница’. Читателот во секој случај ќе се сетите дека употребата на моноксилот е документирано и на Јадран во III- II милениум п.н.е.
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Анализирајќи покрај хидронимите и моноксилите, уште називите на пијалоци и храната на локалните ‘варвари’, кои ги забележал Приск, Баришиќ заклучува:
‘Присковите фрагменти со прилично убедливост докажуваат дека на територијата на денешна Војводина (Банат-Бачка) уште во првата пловина на V век се
најдувале, меѓу останатите потчинети племиња и словенско население и тоа, по
своја прилика, како работно мнозинство.
Иако Баришиќ бил мошне внимателен утврдувајќи го ова словенско присуство во Банат и Бачка, иако подоцна бил спремен да признае извесна оправданост
на укорот на кој бил изложен, па дури да ги признае слабите места за словенската
присутност на територијата на денешна Војводина во V век, Баришиќ од тој заклучок не се одрекнал ни подоцна. Фрејкс, во овде наведеното издание на Балканскиот
институт на САНУ, воопште не ги зема Баришевиќите истражувања на Присковите
фрагменти. Ова е логично, ако имаме во вид дека Фрејксовата наводна иновација е
само современа верзија на расно екслузивистички унгаро-германски теории од XIX
век. Затоа Фрејкс ги исклучува увидите до кои дошол Баришиќ. Во толку неговата
варијација можеме да ја препознаеме и како труд усмерен на негирање на Баришиќевите наоди од 1952. година. Негирањето на Баришевиќите резултати ги подржала установата чиј член бил и самиот Баришиќ.Тоа е само привидно парадоксален
обрт.
За вистинскиот карактер на Фрејсковиот увид во хунскиот комплекс, увид
кој наполно ги исклучува Словените, говори и познатиот пример Венеција, чија историско ‘продолжување’ исто така е врзан за Атиловото војување. Тој пример, исто
така не влегува во Фрејксовиот видокруг. Веќе порано пишев за Венетите во северните области на Апенинскиот Полуостров, за нивниот словенски идентитет, како
и за роднинските врски со словенските заедници на Балканот...“.
Дунав можел да се премине само со чамци, затоашто тој не бил преминлив.
Немало преселби на народ Словени, со различен јазик од пелазгиски=тн.словенски.
Ваков бил и јазикот на Венетите. Такви биле сите Континеталци со Германите/Теутите, а поимов Герман бил балкански, што важело и со Теутите, Илири=Словени.
За да се објасни, дали овие Белци за кои говори Приск биле Балканци или
Севернодунавци или Заткарпатци, се наведува што понатаму наведува Љубомир
Кљакиќ, на стр. 103: „...О.Н.Трубачев во своите трудови од 1982. и 1985. година ја
артикулисар теоријата по која најстаро словенско станиште се најдува јужно од Карпатите, во Дунавската Долина. Својата теорија Трубачев ја поткрепил со аргументите на етимолошката и ономастичката природа. Коцептуално, тој ја засновал на
соопштувањата од старите руски хроники. Во Несторовата и другите стари руски
хроники, изричито се наведува Дунавската Долина како првобитна постојбина на
сите словенски племиња и народи. Трубачев на овие рани вести му поклонил долго
внимание,наоѓајќи за нив и совремнена етимолошка,ономастичка и друга потврда“.
Бидејќи „Дунавската Долина“ има два дела, јужен балкански и северен континентален, авторот не ја кажува вистината. Неа ја кажал токму Нестор. Тој живеел
во 11-12 век, кој запишал во својата хроника, Русите потекнале од Илирија. Па токму таа се најдувала само на Балканот.Значи,руски Заткарпати биле само Балканот.
Во прилог се наведува што Љубомир Кљакиќ, на стр. 150, пиши: „...Прв пат
ја најдуваме прибележана во рускиот летописец XII век, познат под името монах
Нестор.Раскажувајќи како после општиот потоп Ноевите синови, Сем, Хам и Јафет,
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ја разделиле земјата, летописецот продолжува, дека на Јафет му западнале, меѓу останатите земји, уште и ‘Маќедонија, Далмација, Илирик и Словените’, значи Балканското Полуострово освен грчките чести. Кога потем, при прилика на градењето
на Вавилонскиот ‘столб до небеса’, народите се разминале по божјата одредба широко низ светот ‘со седумдесет и два јазика’, тогаш ‘седнале после многу времиња
Словените околу Дунав, таму каде сега се Угарска и Бугарија’, ама на ним навалата
Власите (Келтите), нешто Словени се повлекле испред нив на север’...“.
Значи, се работи само за Балкански Полуостров, каде била „Македонија, Далмација, Илирик и Словените“. Меѓутоа, Русите, кои потекнале од Илирик, за Словени се изјаснале само во 860 година, што го пиши цариградскиот патријарх Фотиј.
Ова било само заради тоа, што тие пред тоа биле „роцки народ“, со „роцки јазик“,
тие пишеле со рецки, зашто говорат и Кирил и Методиј.Тие биле во тајна мисија во
Русија, тие таму тајно го ширеле христијанството со коински слова- и до Словени.
Ако се земи во предвид дека Киев бил создаден по 6 век, Новгород во 9 век
и Москва во 12 век, преселувањето во Романија и Унгарија не било пред 6 век. Тогаш Јустинијан од легии преминал во гранични единици, и биле создадени први
Склавини во 6 век. Па за оттогаш се говори за инвазија на Склавините. Од еден родител бил Склавин(Варварин),а од друг родител Фокас(602-610) бил од династијата
на Јустинијан. Значи, граничните Склавини биле само Јустинијанови, ромејски.
За ова Љубомир Кљакиќ, на стр. 112, вели што „Бирнбаум нас не информира
дека Присаковата интерпретација во извесни кругови е прифатена како ‘конечно
решение’ на загонетката на словенското потекло. Нема разлози да сумњаме во Бирнбаумовото обавестување. Воостанатото, и сам дошол до исто ‘конечно решение’
на словенското прашање,Импликации на ‘конечно решение’ се бројни и радикални.
‘Конечното решение’ се заснива на следните тврдења: Словените изворно се
социјална установа на едно старо потекло на антиевропска доминација- ‘роб’, ‘граничар’- која тој азиски поредок ја конвертирал во етнички супстрат со матен идентитет;...“. Се работело за „роб“ и „граничар“, а тие немаат врска со етничноста.
Во Општата енцикопедија LARUSSE, 3 Том, на стр. 289 е насловот Свет во
доба на селидбата на народите, со дел за Европа, стои: “Па ипак, Европа преставува
главен резервар на варвари, Словени, чија прастојбина се наоѓа меѓу Висла и горниот тек на Дњепр, непознати на Римјаните до V-от век“.До V-от век без Склавини.
За да се потврди дека во време на Јустинијан и потоа имало промена на
името за област во склавина се наведува наводот на Острогорски. Според него, “византискиот Балкан се распаднал на редици ‘склавини’. Така оттогаш ги викале самите Византијци областите, кои им припаѓале на Словените и во кои византиската
власт фактички не функционирала“.Значи, се извршила само еднопромена на името
за област, ништо друго. Напротив, Словени доаѓа од Слово, Логос, Божјо Слово.
Склавини имало во Македонија.Следи Кирил Солунски говорел склавински.
Според Антолјак, “Македонските Склавини се споменуваат само до 836-7
година кога во изворите им изчезнува секоја трага“: според тн.византиски извори.
Значи, Склавини имало на сите три континети. Склавини во Македонија опстоиле само до 836-7 година, а во Македонија Склавините од 838 година изчезнале.
А ова не се случило со во Германија, каде Склавините опстоиле уште многу
подолго. Склавини имало до реката Рајна. Токму вакви апостолот Бонифациј (VIII
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век) покатоличувал,истребувал.139 Според него, тие биле „Најодвратна и најгадна
од сите раси“. Ова важело за Рим со Виена до 1918 година, што опстоило и со
Хитлер...Меѓутоа, процесот на одродување на Склавините=тн.Словени продолжи.
За да се потврди дека Франките имале бригиско потекло или Тројанско потекло, тие со Македонците имале исто потекло. С.Антолјак, на стр. 166, вели: „...
Дури еден подоцнежен спис, кој се базира врз извадоците на Фредегер, изнесува
дека Франците го имаат истото потекло како и Македонците од Азија (од Пријам) и
дека имале заеднички крал, па потоа таму се отцепиле и така тогаш едните од нив
отишле во Македонија и се нарекле Македонци, според народот што ги примил“.
Франките како Македонците говореле само пелазгиски=тн.словенски јазик.
Ова се потврдува со наводот на Стјепан Антолјак, дека двата синови на македонскиот гувернер 140 Никола, биле кај Франките со Отон I во Кведлингбург.
За ова тој истакнува дека во 973 година стигнале двајца пратеници, а на стр.
341 пиши: „...дека тоа биле или двајцата браќа на Самуил или пак самиот Самуил
со едниот од своите браќа...
Единствена е јасно дека и тие се вратиле задоволни во својата земја, зашто
на Отон I му се ласкаше нивната забележителна посета во рамките на вака бројна
делегација. Затоа, како и со нив исто така водел посебни разговори на словенски јазик, а спроти нивното враќање им дал богати подароци“.
Во фуснотата стои: „Во врска со Отоновото значење на словенскиот јазик
еве што пишува современиот историчар Widmannd: ‘…Praeterea Romana lingua...
Sclavinicaque loqui…’ “. Значи, не се работи за словенски туку склавински јазик.
Па Франките преведувале од латински јазик на склавински, како што бил и
Цар Самуил. Самоиловата царска област била наречена Склавина Тоа било во времето на царот Хајнрих II (1.002-1.024 година). Тогаш се споменувале: Roma, Galia,
Germania и Sklauinia. Склавини имало до река Рајна, а Самуил управувал Склавина.
Меѓутоа, иако Рим си водел своја политика, тој православниот христијански правец го означил со Склавина. Токму Склавините до реката Рајна била управувани од Цариград, во кои имало и повеќебожци=Хелени со балкански традиции и
обичаи. Овде е видливо дека постојат области Рома, Галија и Германија. Следи Галија била западно од реката Рајна, а Германија источно. Се потврдува, Германија
била Склавина. Затоа во неа се говорело само венетски=склавински=тн.словенски.
На тие простори како службен и црковен бил латинскиот јазик. Бидејќи тој
како дворасен на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити) за народот не бил разбирлив,
се воведувал народенлатински јазик.Инаку кажано, вулгарнолатински. Бидејќи в=б,
произлегува булгарнолатински јазик. Тој бил мешавина на латински јазик и говорите од Склавините, со своите народи=булгари. Ваков бил и франковиот.
Следи булг=бург, град Бургас во Бугарија, кој бил живеалиште (тврдина...)
на народ. Па волг=волк=Volk=фолк=полк, војна формација на мноштво луѓе (хора
=х ора=оро купче=мноштво), до полка народна музика. За сé ова да се дообразложи
е наводот на С.Антолјак, кој на стр. 582 пиши: „...Во прв ред го уверуваше мноштвото народ дека меѓу него и Ивец, нивниот велможд (δυνάστην) немало никаква
омраза и дека тие добро знаат дека е Ивец ‘Бугарин’ (Βούλγαρος), а тој е Ромеј и тој
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С.Антолјак, на стр. 127, пиши: „Кон крајот на VIII и почетокот на IX век франечките анали означуваат еден одреден предел во Северна Германија ‘Sclavania’ или ‘Sclavinia’ или дури ‘Wenedonia’.
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не оној од Тракија и Македонија (ΘράκηςκαιΜακεδονιξ), туку од Мала Азија, која е
многу далеку од нив“. Па Бугарин никогаш не означувал некаков етнички народ.
Жителите во Елада отсекогаш сé до 19 век беа само Ромејци, ништо друго.
Пак, селото Атина до 1767 година беше под варош Охрид, а во 1836 година и под
црквата Св.Димитрија- Битола, која била православна соборна црква за Балканот.
За да се потврди дека, како што немало тн.словенски народ Бугари, немало
ни тн.словенски народ Срби. С.Антолјак, на стр. 590, во фуснота 1150, пиши: „...
Лаоник Халкокондил (XV в.) кога говори за Стефан Душан, кралот на ‘Трибал’, вели дека овој дошол со војска во Македонија (С.А.) и го прогласил Скопје, за своја
кралска престолница (Laonici Chalcondylae, De rebus Turcicis, J. P. Migne, PG 159,
Paris, 1866, 35)“. Значи, Србите биле Трибали, Траки. Па исто биле/се и Бугарите.
Пак, Цар Душан се прогласил за македонски цар, оригинални документи...
Александар Донски, „„Уделот на Македонците во светската цивилизација“,
2001/2002, на стр. 149, пиши: „...автентичната титула што ја носел цар Душан всушност гласела: ‘Благочестивиот и Христољубив македонски цар Стефан, српски,
бугарски, унгарски, далматински, арбанашки, Унгаро-влашки и независен владетел
на многу предели и земји’. Ова всушност е запишано во Душаноиот законик, кој
бил објавен во Скопје во 1349 година. Документот бил пронајден од познатиот славист Шафарик во манастирот Раваница во Срем, а денес се чува во Националниот
музеј во Прага... може да се сретне и во книгата од Љ.Стојановиќ: ‘Стари српски записи и натписи- книга трета’ (Београд, 1908, стр. 41)“.
Бранко Вукушиќ, на стр. 36, вели: “...Преку 300 милиони Словени“, а на 31:
“...Салинас го цитира еврејскиот историчар Јосиф (37-93. г.н.е.) кој гледал на Грците со преѕир поради нивното невнимание во чување на историските податоци, говорејќи дека не знаеле ништо за својата историја и дека ‘обичајот на понатамошното
преносување на историјата бил подобро чуван од страна на варварите (Словените),
отколку кај Грците’ “.
Не се говори за Словени според слово,а имало и Божјо Слово, Логос=Слово,
туку варвари. Пак, за варварски јазик говори и Херодот, кој бил пелазгиски, на кого
творел и говорел Платон.А тој покрај тн.Хомеров бил и тн.Платонов, тн.словенски.
Бранко Вукушиќ,на стр. 38,пиши: „Александар Петровиќ во своето изузетно
дело ‘Праисторија Срба’ (‘Пешиќи синови’, 2000.), го цитира германскиот автор од
1791 година- Јохана Годфрида Хердера, кои говори за Словените потполно другчие
од неговите подоцнежни сонародници, со непристрасно познавање на словенското
биќе и со очигледно почитување. Тој кажува дека Словените ‘завземале повеќе
место на земјата отколку во историјата’. Како мирољубиви, неагресивни народи
биле жртва на освојувачките војни од страна на ‘суровите соседи’- Германци, Маџари, Татари, Турци’, кои успевале да ги потиснат и да го ‘смалат нивното етничко
и историско значење’. Биле ‘дарежливи, гостољубиви до распикуќност, сакале мир
и слобода на својата земја’...Изградиле многу поморски и трговачки градови, меѓу
нив Винет на Балтик, кој бил ‘словенски Амстердам’, Киев, Новгород. Во Германија се бавеле со рударство, металургија, производство на текстил, трговија. ‘За Словените јако се огрешиле многу нации, а најповеќе народите на германското стебло’.
Освојувачките војни под Карло Велики имале ‘како повод корист, а христијанската
вера за изговор’. Тоа што го почнале Франките го довршиле Сасите’...во нивните
земји ‘Словените се истребени или претворени во робови’... нивната трговија на
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Балтик и градот Винет ги ‘уништиле Скадинавските Германи. Нивните остатоци во
Германија се налик на она што Шпанците им направиле на Перунаците’ (односно
на сите домородци- Индијанци на Америка). Еден Германец на крајот на 18. век веќе говори за Словените како Индијанци во Европа ! Тој кажува дека е несреќа на
мирољубивите Словени, кои станувале во ‘најубавите крајеви на Европа’ што ‘за
соседи ги добиле Германците’. (Во Мексико е популарна изреката- ‘Ипремногу сме
далеку од богот, а премногу блиску на Соединетите Држави’).Хердер упатува охрабрување и надеж на Словените кои тогаш воглавно се во австроунгарско и турско
ропство: ‘Вие, некогаш вредни и среќни народи,најпосле пробудени од својот долг,
тром сон, ослободени од ропските ланци ќе смеете да ги користите своите убави
краишта од Јадранско море до Карпатите, од Дона до Молдава како сопствена
своина и славите своите стари светковини мирна марливост и трговија’. Нажалост,
тој не можел ни да сонува што во следните 200 години, неговата нација во пангерманскиот занос, ќе му направат на Словените. ‘Евроцентристичката Европа се уплашила на будењето на словенската цивилизација и со сите сили запнала да ја одфрли како нестварна’, кажува професор Пешиќ. Словените, така, се исфрлени од
европската историја како варвари и европски дојденци во 6. век н.е.(од никаде, Р.И)
Не помогнала борбата на Шафарик, Суровјецки, генијалниот Ломоносов и
многу други словенски научници за вистината за Словените. ‘Добри’ словенски
ученици на виенската и берлинска школа поданички ги прифатиле новите тези и ги
вградиле во националната историјографија. Словените и физички нестанале, се германизирани во Германија и Западна Европа (Лужички Срби, Пруси, Балтички Венети и др.). Останатите биле под австроунгарската и турската власт во време на формирање на европските национални држави“. (Герман бил само словенски бог,Р.И.)
Се говори и за Венети. Вакви биле Викинзите=Варезите, кои биле морнари...
Венетите од Македонија биле први преселници во ненаселениот континент,Европа.
БРИГИСКА И МАКЕДОНСКА ЕВРОПА
Европа била населена од Бригија и пошироко од Македонија.
Најбитно е, што стои во “Историја на Мала Бретања“, на француски јазик:
Во делото “Историја од Мала Бретања или Бритања- Аморик, од првите познати
жители“ од Манет Господар, најстар шеф на Институтот во Свети Мало, член на
Здружението на земјоделците, Здружение на Трговци и Уметници од Свети Бриг и
на Заедницата од Франција за универзална научна статистика во Парис, 1833, ставена како едно од највредните ретки книги, како богатство кое припаѓа на Светот,
нејзиниот автор М.ФБ.Г.Мане, го објаснува потеклото на нејзините жители Бретанци, Британци, Англичани- Келти, дека се Бриги, дека се по потекло од Галија, дека
во Европа се дојдени од Голема Бригија, создадена од Бригите после нивното преселување од Балканот, од Македонија, дека Александар и Помпеј се негови претци,
дека бригискиот јазик е јазик матрица за латинскиот,францускиот и други јазици.141
Ова се совпаќа и со преселбите на Македонците, кога Македонија потпаѓа под римско ропство. Римјаните со македонски робови го населуваат континентот. До денес
Мане е македонско име и презиме. Исто така, Келтите имале бригиска писменост...
Значи, според наводите Европјаните биле Бриги, со тн.словенски јазик.
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Превземено од Маргарита Китан Ивановска, „Букварот“, 2009, Скопје, страна 22, 23...
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На насловната страна е песната:
„Ех ! Што ми е мене гајле, за оние големи удари на мечот,
Кои ги даваа надалеку Александар и Помпеј ?
Сé она кое се случило меѓу моите добри претци
Во земјата која ме родила,
Еве го ова кое го сакам, ова кое сакам да го познавам,
и ова, кое секогаш се појавува многу храбро“.
Делото во оригинал гласи: “L’ Histoire de la Petite- Bretagne ou BretagneAmorique. Depuis ses premiers habitans connus par M.-F-.G.-B. Manet Pretre Ancien…
Првото име на Парис е Лутеке-Lutèce.142 „Парис, капителот на Франција. Во
време на Цезар, островот подоцна се подигна Богородичната црква Нотр Даме, го
носеше името Лутеке и имаше жители Парисии, чие име стана она, на капителот на
Франција. Парисиите активно учествуваат во отпорот против Цезар и неговите
офицери. Потоа Лутéке се проширило малку по малку, на бреговите на Сена“.
„Парисиите:143
Келтско племе, кое се индивидуализира пред пробивот на итало-келтската
група. Парисиите дојдени во Рин, потоа се делат во две келтски групи. Најмалобројните одат и се сместуваат во Голема Бретања, на бреговите на Хумбер, околу
населбата Петуарија, додека другите се инсталираат по текот на Марна и Сена во
едно непознато време, но порано од средината на 3-ти век пред Хр. во епохата на
Тен II во кој е создадена борната кола од Нант, која сведочи како факт за една цивилизација и култура аналогна на онаа од Парисиите преку Ламанш. Пред почетокот на војната со Галите, Парисиите се здружени во сојуз, според Цезар, врз основа
на еднаквост и независност, како Сенони од Сенс. Тие контролирале територија од
4000 квадратни километри, собрани меѓу соседи, често многу посилни од нив. Се
означуваат како Сенони и на запад Карнути- Великаси.
Конструирана во галоримска епоха, територијата на Парсиниите го опфаќа
просторот во границите на провинцијата на Лион. Со ова се засилува економската
позиција на главната населба. Лутеке е добро сместена, на важната економска оскаРуен-Лион“. (...Само Манет=ман ет=ит, било бригиско, Р.И.)
Се истакна: „но порано од средината на 3-ти век пред Хр. во епохата на Тен
II во кој е создадена борната кола од Нант“. Се говори за „борна кола“, а коњот бил
бригиски не само во старата туку и новата ера. Европскиот тежок и нетркачки коњ
се споменува кај Тацит, кој тек тогаш почнувал да се учи да трча во круг.Напротив,
говедото било бригиско. Тоа и денес останало бригиско. Па ништо келтско=галско.
Кај Ристо Стефов, „Историја на македонскиот народ од античките времиња
до денес“, 2008, Скопје, на стр. 494, има слика: „Натпис во Дура-Еуропос“. На следната страна се вели: „Додаток А Натписите во Дура Еуропос (Dura Europos). Следниов текст е земен од страниците 7577 од книгата на Антониј Амброжиќ ‘Збогум
на Бретања, транскрипција и превод на венетски пасуси и топоними’.
Овој пасус се појави на еден рељеф на Митра (Mihras) во еден храм во ДураЕуропос (види слика подолу), по должината на одбранбената линија на римската
Еуфрат. Еден кој ова го посветил (во друштво на двајца истакнати познаници) е командантот на стрелците, јарибол.
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“Petit Larousse illustrė”, pg. 1507. Noúveau dictionnaire encyklopédique,Claud Augé, 1917 Paris,Lib.L.
“Grande Larousse Encyklopedie”, pg. 9106, Paris, 1919.
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Облатот е означен со пасус XXXXIV“.
Бидејќи го немам истоветниот фонт, го пренесувам алфабетот.
„…DI MI HRANET TO JESEN ZHENO H IO SDRAIE IA JE I RASIA RIBOLEUJC…’AT JE’ (?) GOSTOJETOT ON JE TOJI DE I TE ROJ…J”,со транскрипција:
„…DI MI HRANET TO JESEN ZHENO H JO SDRAJE JA JE I RASJA RIBOLEUJC…’AT JE’ (?) GOSTOJEDOT ON JE TOJI DE I TE ROJ (VAR) J !“.
Бретањците говореле тн.словенски јазик. Па тие и сите Белци говореле јазик
на Белци, тн.словенски. На „одбранбената линија“ имало и штит. Следи Штутгард,
освен студ (студен) гард (град) да биде и Штутгард=штут гард (град): штуд=штит.
Тацит во „Германија и Агрокола“ напишал; „Споменуваат дека кај нив престојувал и Херкул“...„И Одисеј, за време на неговите долги и славни скитања, бил
донесен и во овој океан, па ги посетил германските земји; се мисли, исто така, дека
од него бил основан и именуван Аскибургиј, сместен на брегот на Рен, кој и денес
постои. И уште велат дека на тоа место некогаш бил откриен жртвеник посветен на
Одисеј, на којшто е впишано и името на татко му Лаерт, и дека на границата меѓу
Германија и Раетија сé уште можат да се видат некои споменици и гробови со грчки јазик“.
Се потврдуваат преселбите од Македонија со јазикот коине, но не на латински, која била рај за да се живее рает на Рен,што денес ништо не значи на латински,
ниту на германски и француски јазик, на два народи одродени Белци, тн.Словени.
Замаровски пиши: „Така се сретнуваме со тврдењето дека Одисеј бил во Британија, Германија, Португалија, дека го препловил Црно Море, дека пристигнал уз
’ртод Добра нада, дека Еол островот го посетил за пловидбата на Индискиот океан.
Десетина научници точно го локализираат Скила и Харидба: еднаш Дардански канал, вторпат Месински теснец,а најновите научници го поставуваат во Гибралтар...“.
Морис и др. пишат: „За Келтите првпат се дознава во Европа околу 750 г.п.
н.е. кога почнале да тргуваат со сол од Халштат (во денешна Австрија) со старите
Грци“...„Околу 750 г.п.н.е народите од регионот на Халштат во централна Европа
(во денешна Австрија) ги преминале Алпите за да тргуваат со старите Грци. Понеле
со себе сол што ја ваделе од планината околу Халштат и што ја користеле за конзервирање на храна. Келтите разменувале со сол со луксузна стока што ја изработувале грчките занаетчии. Грците ги нарекувале Келтон, име што личело на името со
кое тие се нарекувале. Денес ги нарекуваат Келти“...„Прво се населиле по долината
на реките Дунав и Рајна и околу 6 век п.н.е. дошле дури до денешна Франција, Белгија, Шпанија, Португалија, Британија и Ирска, како и до некои делови на Германија и северна Италија“...„На крајот од 1. век со целата келтска земја, освен далечните делови на Британија и Ирска, управувале Римјаните (кои Келтите ги нарекувале ‘Гали’)“.
Се гледа, Келтите биле од 750 г.п.н.е. Нивни први населби биле по реката
Дунав и Рајна како што биле преселбите на Балканот по долината Вардар-МораваДунав низ Европа. Ако кон наводот се додаде, на Келтите говедото и коњот биле
само балкански, сé е јасно. Тие се преселиле од и преку Балканот, никако инаку.
За Жан Маркал, автор на Друиди, тие живееле на територијата на Бохемија
(Чешка), па сé до Британските острови, па реката По (Италија) па сé до Рајна во Германија. Населби имале во Источна Европа и Мала Азија. Ова говори на Црно Море. Цезар во својата Белешка за Галската војна, појаснува дека најпознатите учили-
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шта за Друиди се наоѓаат преку морето и тоа историчарите го толкуваат со британски остров. Римскиот историчар Тацит вели дека една римска легија масакрирала едно училиште за Друиди кое се наоѓало на територијата во Велика Британија.
Па ова говори дека келтско, друидско, венетско, руско и викиншко било едно исто.
Ако кон ова се додаде и она што го напишал Велс, Русите се разбирале со Викинзите, Варези=Викинзи, сé е јасно. Сите тие како Белци говореле еден ист јазик.
Во филмот за Друите, на англиски јазик, сé било бригиско, македонско...
Византијците ги нарекувале „Келти“, а Римјаните „Гали“. Фасмер пиши за
Галица и Калица и ги наведува авторите кои говорат за нивното словенско потекло.
Според него, галица е на старословенски, бугарско и руско галица, македонски Галичник; „Истото потекло исто така е името Галиција“. Калица (на коине Калитса)
со Келтон се со сличност.
Во Универзалниот речник на историјата и географијата, на авторот М.-Н.
Бојлет, од 1872 година стои: „Богот на Галите, предводел во борбата и бил на чело
на пеачите. Му се укажувале почести со пролевање на човечка крв. Го претставувале наоружан со секира. Современите научници на него гледаат како на освојувач,
кој дошол од истокот и му се припишува воведување на Друидимот во Галија“.
Наводот објаснува дека Галите биле со секири=келти,144 дошле од истокот
по Дунав, ги крчеле шумите и го вовеле Дриузмот. Пак, од дрва се поравело галии.
Меѓутоа, Келти=Гали било едно исто. Пак, Келти=Гали биле Франките.
На реката Рајна Римјаните имале граница=праг=фраг=фрак + н = Франк-и, н
како во Windows=виндов с, видов. Значи, Цезар Август, од 27 г.п.н.е. до 14 г.н.е., и
Октавијан, граница=праг на Рајна и Дунав...Прага. Тие биле само прагари=чувари.
Во прилог се поимите Парис, Троја, Руен, Орле, Орлеан, Орли, Сена, Неса...
Лутеке=лутече...лутиче, Великас=велик а с=ш, Лион (лиов-лион-лиот, в-н-т).
Ранка Куиќ, „Црвено и бело- српско- келтски паралели“, 2000 година, „Глас
српски“, Бања Лука, открива неколку стотина еднакви или слични зборови во српскиот и велшкиот камвриски јазик, многубројни келтски топоними се сочувани во
нашите предели, како и низи на културни паралели. Оваа необична сличност, званичната историја никако не може да се објасни, бидејќи според неа Келтите и Србите не живееле заедно на ист простор“.(Brittany,Brighton, Бриг=Бриж=Фриж, Р.И.)
Во прилог на келтологот Ранка Куиќ, член на Велшката академија на наука,
Б. Вукушиќ145 на стр. 60 пиши: „...Во римските мапи и адмнистративни списи од
тоа време во Британија, посебно Ирска, Шкотска, Велс многу имиња на реки, планини и други топоними и етноними се подудираат со имињата во денешна Србија и
други делови на бивша Југославија.Неверојатен е списокот на реки: Соча, Бојана,
Буна, Морава, Пек, Тиса, Уна, Сана, Корана, Малена, Ведра, Добра, Вардар, и др,
дури и украински Дон, чешка Витава, бугарска Осма итн. Списокот на планините
исто така е голем: Орјен, Кораб, Мосор, Шатор, Дурмитор, Пирлитор и др. Кралската престолнина и свето брдо во Ирска е Тара, старо аријевско име“.
144

На латински Kelt праисториско било секира, брадва.Келтите биле шумари, со келт=келта=секира:
секира=се кира=кила=кела=келата=кел’та=келта=Келт. Таа со теслата се кила=кира=хира, хирург,
рг=рог=рег=реж=режи. Шекспир=сек с пир: сек-ира, сек-ач=сеч-ач; с=со; пир=пири, гори=жари. Келтите шумите ги сечеле, па со пирење=горење создавале ораници. Следи од шуми до нивско производство.Галите за галии не можеле без дрва=дрвари=секирџи=Келти,Гали. Галка лушпа орев, плива.
Пак, кај Тацид може да се прочита, заради јаки ветришта дрвата се наведнувале и ја галеле земјата.
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“O trojansko slovenskoj misteriji”, Branko Vukušić, Pešić i sinovi, 2003, Beograd.
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David Icke, на стр. 150, пиши: „Подоцна Сикамбријски Франки живееле на
подрачје источно од Дунав, се населиле од Германија (која го добила името по
скитските ‘извори’), каде главниот град им бил Cologna (Köln). Во раздобје на кралот Меровеј, кој 448. е именуван со заштитник на Франките, те таа лоза постанала
позната под називот Меровинзи. Тие биле кралеви-чаробници познати по своето
езотерично знаење и магичните моќи кои ги наследиле од подземните лози на тајните собири и иницијации. Основачот на Франките-Францијо- тврдел дека бил потомок на Ное, те дека неговите претци некогаш живееле во древна Троја...“.
Македонија е полна со планини, места...со тн.словенски богови: Герман, Перун, дури Велес (Велс)... Исто така, Cologna (Köln) е само кологн, без г колон (Колн=колон),146од колови,како Христофор=Христо фор=пор=пора=порта=пората, Колумбо=колум бо=во: колом=столб, столбови. Тие во халата стојат: стои=Стоисти...
David Icke, на стр. 192, вели: „...Колумбо (вистинско име му било Колон)...“.
Љ.Кљакиќ147 пиши: „Меровинзите имале углед на владетели- чаробници. Ги
викале ‘долгокоси кралеви’, сметајќи дека нивната коса има магиска моќ, снага, врлина- verta. Преданијата наведуваат дека Меровинзите се потомци на Тројанците,
односно на Балканските Пелазги и дека во зората на христијанството, од Балканот
по долината на Дунав, дошле до подрачјето на Средна Европа“.(Верта=верата,Р.И.)
Во „Житието на светиот Колумбин“ стои дека тој околу 610-та година се доселил во Бриганцијум на брегот на Боденско езеро и ги покрстувал Венетите наречени Словени (Склавини, Р.И.). Старото име на Боденското езеро било Lacus Venetus sive Brigantius. Склавини имало до реката Рајна. Нив апостолот Бонифациус
(8 век) ги покатоличувал: Brigantius=Бриг... Значи, Склавините биле под Цариград.
Меѓутоа, преселбите во Европа можат да се објаснат и со балканските руни:
Бранко Вукушиќ, на стр. 187, пиши: „Писменоста на Германите почнува со
Карло Велики (почеток 9. век.н.е.). Англичаните во 7 век, Германија во 8, Холандија во 9, Скадинавија во 12. век н.е. Постоеле тези во врска со староста на руните
како најстаро европско писмо, автохтоно, со германско потекло, меѓутоа, проф. Пешиќ со споредување на винчанското писмо со останатите стари писма на Европа и
Медитеранот, покажал дека и руните имаат сличност со својот винчански праизвор
и подоцна со етрурските, венетски писма.
Најстар назив за руните не бил случајно- ‘вендски руни’ што е вистинска трага на нивното потекло, кое подоцна се бриши. Всушност, настарите руни се од територијата на Данска од 3. век н.е., ама тоа писмо излегло од употреба во 10. век
н.е. Во некои региони на Шведска руните се сочувале и до поновите времиња. Наоди на рунско писмо се откривани широко Европа- од западна Русија, до истокот на
Франција, ама најповеќе во Скадинавија и Англија. Пред најновите германско-нордијски шпекулации, авторите биле согласни дека потеклото на руните е на Балканот, во Подујнавјето. Шведскиот археолог Б.Салин дошол до заклучок дека руните
во Скадинавија дошле од Југоисточна Европа, дека пред 3-4. век н.е. нема траги на
руни во западно-теутонскиот свет,односно југозападно од линија Шлезвиг, Берлин,
Букурешт. Затоа некои автори потеклото на руните го трагале во грчкото или латинското писмо. Норвежанинот C.J.S.Mastrander потеклото на руните го извел од
северно-етрурскиот алфабет, со што всушност го антиципирал Пешиќевото откри146
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Берлин=бер (Бер, Берово) лин (линее, Линка); Штутгарт=Стутгард=студ гард или штит град, у=и.
“Oslobođanje Istorije I-II Početak puta- prva kniga”, str. 240,Ljubomir Kljakić.Arhiv Kljakić, Bg, 1993.
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тие. Тој алфабет бил во употреба кај Келтите (односно прасловенските племиња),
во источните Алпи и Бохемија и на основ нив Теутоните изработиле свои руни. Германската готица подоцна настанала на основа на руните. Најголемо процветување
на руните достигнало во Британија и знатно се разликувале од континенталните,
германски.
Во последно време има покушувања богатото културно наследство на Келтите да се вклучи во германското, западно-европско наследство. Истражувањата за
потеклото на Словените истовремено покажуваат дека Келтите немаат никакви етнички, ни културни врски со Германците, туку заправо со Словените“.
Се истакна: „Всушност, настарите руни се од територијата на Данска од 3.
век н.е.“.Тоа биле само венетски=викиншки, со бригиското говедо, реката Драгор...
Поимите Германи и Теутони биле балкански, а вакви биле Келтите=Галите.
Наспроти нив биле Готите, тн.Германи. Тие биле само Скити=Татари, Монголи. Се
наведе: „Goten oder Bulgaren,Dr G.Tzenoff,Leipzig 1915“:Готи=Булгари со бог Асен.
Се кажа: „Германската готица подоцна настанала на основа на руните“.
Ото Цирер, на стр. 102, вели: „Улфилас околу 369 од грчките букви и германските руни создал сопствено писмо. Неговото преведување на Библијата е најстариот германски писмен дел и единствен источногермански воопшто. Остатоците
од него се во ‘Codex argenteus’ во Упсала содржани“.(Герман словенски бог, Р.И.)
Коински имало како рунски знаци. За Европјани сите слова биле руни. Ова
се гледа со сликата, на стр. 117, што ја наведува Ото Цирер, „...Вулфиа-Библија...
Упсала“. Па во таа воглавно биле коински слова.
Der große Duden, 1971, Leipzig, за руни стои германси знаци за пишење, руни алфабет. Значи, во вентските=тн.словенски руни има слова, коински, руски ι Ι.
Germain Bazin, стр. 58, наведува слика со „Златна плаката, изработена со техника улагање, околу 650. н.е. Детаљ. Украс од една кеса, најдена во гробот на саскиот водач во Sutton Hoo. London, British Museum“. На стр. 59 следи слика „Гробен идол. Бронза од Луристан. Paris, Louvre“ и слика „Детаљ на дрвен стап најден
на викинскиот брод ископан од гробниот тумул во Осеберг, околу 850. н.е. Oslo,
Musej“. Видливо е дека преселбите продолжиле во 9 век, што било потоа и денес,
но никогаш обратно. Па затоа нема ниеден материјален доказ за обратни преселби.
Франките биле ист народ со Македонците, што го пишел франковиот хроничар Фредегар (7 век). Тие говореле тн.словенски и го разбирале македонскиот јазик
на Македонецот Кирил Солунски, со чија Библија ги бирале кралеви до со 15 век.
Кога се говори за франковиот јазик дека тој бил вулгарно (булгарно=народен)- латински, а латинскиот настанал од коине (коински бил и тн.старословенски),
се наведува модерниот француски јазик. Томе Чукалка, на стр. 81, пиши: „...Во хититскиот јазик нема компарација и степен на придавки и нема женски род...Глаголите во хитискиот јазик биле така прости како во модерниот француски јазик“.
Кога се говори за прости глаголи, исто било и со именките. За пример се наведува името на бригиската=фригиската божица Ма=Му. Тој се доразвил и станал
Мајка=Матер=Мутер, дополнително јка (јака, а имало животно јак) тер-а.Токму таа
се тера, а јакот се гони за да се оплоди... Бидејќи франковиот јазик настанал од латински, што важело и за тн.грчи од коине, а латински бил двојна „копија“ на коине
во 3 век п.н.е., како и во 15 век н.е. (засега се толку моите сознанија), добар бил примерот со поимот за крава=ка рава: кравата оди раван, таа е за на равница, а коњот
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е планински, што е поврзано и со нивниот строеж на нозете...За крава првобитен и
најпрост поим бил само ка.До денес, на нашински, се вели ва (ваа) крава (ка).Следи
ва + ка = вака. Вака означува крава на латински. Од неа се добила вакцина за ТБЦ,
а да не се изуми малатасипаница била од чумата на говедото:од вака до вакат=вакт,
vakt, вактин, т=ц, вакцина за имунизација итн. (Да се спореди пита=пица, Р.И.)
Пак, хититскиот=анадолскиот јазик бил бригиски, со основа само бригиска.
А европските автори говорат, Келтите=Галите биле Бриги, со бригиска писменост...
Наспроти ова, има македонски автори кои говорат за македонски јазици. А
пак, за да има заедничкост на 350 милиони тн.Словени, се протословенски јазици.
ЕВРОПЈАНИТЕ СО ПОВЕЌЕ РАСНИ ЈАЗИЦИ
Се истакна, јазикот на Белци биле тн.словенски, во кого се одбегнувале самогласките, на чие место бил темниот вокал. Денес на пример во арапскиот, не се
вели кавез туку кав’з. Се кажа дека имените се правеле со в-н-т на почетокот, средина и крајот на имените. Вакво наследство Белците однеле низ цела Азија итн.
Во Месопотамија живееле Белци и Црнци. Според антрополозите Семитите
биле Црнци, што го пишам во моите книги. Следи Сумерите биле Белци со закосени очи и Акадци Црнци, „црноголави странци“. Како дворасен јазик бил создаден
арамејски. Ваков бил и староегипетскиот. Од арамејски произлегов новоперсиски, а
од староегипетски коине. Латински бил двојна „копија“ на коине: од 3 век п.н.е. и
во 15 век н.е. Готскиот бил на Улфилас.Тој во коине внел готски=татарски зборови.
Следат вулгарно=булгарно=народни јазици на коине и латински. На коине
биле двата грчки јазици (катаревуса и димотики). На латински биле франковиот,
шпанскиот, португалскиот и мноштво италијански на градови. Па Франковиот бил
службен низ Европа. За да се потврди дека никогаш немало посебен англиски јазик
доказ е Шекспир. Тој никогаш не учел англиски, туку само латински. Франковиот
бил службен и во тн.словенска Прусија. Германскиот на Лутер бил мешавина на
коине, латински, готски и склавински=тн.словенски говори. Тој почнал да постанува германски со Гете, Браќата Грим...Ама тој до денес сé уште не станал народен.
Па затоа следи западно од Германија да се говорат дворасни јазици на Белци
и Црнци, а источно од Франција трорасни јазици, дополнително монголски=готски.
David Icke, на стр.. 254, вели: „Неговиот татко Саргон Велики е семитско
име за сумерско-месопотамскиот владетел, крал Гина, Ганија или Гунија. Сумерското царство било така големо да доцните библиски текстови велеле ‘Крал на четири страни на светот’. Јужноамеричките Инки исто така го користеле тој назив
‘четири страни на светот’. Во древните индиски епови Саргоновиот син Манја кога
постанал цар се викал ‘Кралско око Гопта и четири крала на светот’. Во Египет,
Индија (во Тај Махал, на пример) и во христијанскиот свет наидуваме на симболи
на четири столбови кои претставуваат столбови кои ја потпираат небесата. Во записите на глинените печати од долината Инд, Саргон и Манја или Менéс исто така
себе и својата династија ја викале Гут или Гот (‘Готх кај Римјаните) те го користеле
насловот Бар или Пар кој значи ‘фараон’ тврди Waddell. Гут или Гот постанало
‘Гоа’ (англ. бог), израз кој подоцна го користеле Готите. Сите неромански јазици во
Европа потекнуваат од готскиот, вклучувајќи го англиски,а древниот шведски јазик
уште секогаш се назива ‘шведско-готски’. Старото име на Данска било ‘Gothland’,
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од што е изведено Јутланд. Готската архитектура, која крвната лоза и Илуминатите
толку ја сакаат, потекнува од истиот извор, како и рогатата круна кои ја носеле кралевите и водачите на европските племиња и кралства. Ама тие симболи, стилови и
обичаи полно се постари и потекнуваат од технолошкиот напредок на глобалните
цивилизации познати како Атлантида и Лемурија или Му. Илимунатските Витези
темплари го користеле ‘готскиот’ стил на архитектура при градењето на големите
европски ‘христијански’ катедрали, кои се полно погански симболизам и сместени
на старите погански свети места. Симболизмот ‘Гоптиното око’ би можело да биде
поврзано со често користениот илуминатски симбол- Хорусовото око кое све гледа
може да се најде на врвот на пирамидите на паричниците од еден долар и на заднината на Големиот печат на Соединетите Држави (слика 19). Тоа недвојбено го
претставува богот Сонце. Симболите кои ги користеле древните сумерски, вавилонски и египетски династии Илуминатите уште и денес го користат оти припаѓаат на исти крвни лози и баратаат со исти знаења кои од древните времиња се скриени во школите на мистерии и мрежи на тајните друштва“.
Се говори за романски јазици, кои биле западно од Германија. Тие биле дворасни на: Белци (Пелазги) и Црнци (Семити). Тие јазици биле вулгарнолатински, а
вакви биле францускиот, шпанскиот, португалскиот,во Италија, дури во Романија...
Напротив, источна од Франција биле трорасни, дополнително готскиот=татарскиот.
Инаку Готите како Татари биле темни, ниски=мали (родот Амал=а мал) и со коса
со дебели влакна. Овие не биле говедари, туку само коњари. Говедари биле Белците, чиј сибол биле кратките рогови на бригиското говедо, „буша“. Овде стои: „рогатата круна кои ја носеле кралевите и водачите на европските племиња и кралства“.
David Icke148 пиши: „...Хазарите се потомци на турските племиња познати
како Хуни, кои околу 450. година провалиле од Азија и ја опустошиле Европа...“...
„Се верувало дека Маџарите се номадски народ од север со јазик угро-финско потекло“. Па угро-фински јазик бил монголски, а ниеден автор не рекол, Сумерите
биле Монголи. Отприлика „5000. пред Христа“ Монголите од Источна Азија уште
не биле во Средна Азија. Во Средна Азија еден милениум пред нив дошле Белците.
Тие таму ја донеле крвната група А, а монголската крвна група В е многу помлада.
Биле пронајдени мумии на Белци во Централна Азија..., што важи за нивни
градежи, кои се најдени и во јапонските простори. Таму Белците однеле и свои
зборови. Каде, пак, Готите се ширеле низ Европа, во Унгарија, Финска, што важи и
за сите простори низ Европа, биле донесени готски зборови. Авторите сé измешале.
Како што имало заговор на тн.словенски јазици, од кои ниеден не е земен да
се спореди со етрурскиот, дури ни словенечкиот и хрватскиот, а се земало дури од
Азија и Африка, иста е состојбата и во овој случај со сумерскиот, без тн.словенски.
Тоа се прави само со цел да се сокрие вистината дека Готите биле асенови Татари.
Албанија била на Кавказ. Денес балканските Албанци имаат кавказки јазик
со мноштво монголски, татаро-турски зборови, што го потврдил Густав Мајер.Токму за овие зборови Скиптарите (тн.Албанци) молчат и ја кријат вистината на својот јазик.Тие биле верни чувари на Османовото Царство,чии војници платеници биле Монголи(Арнаути),воглавно претставени од Татари и Черкези,и други Монголи.
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Се наведува и: „...кој подоцна постанал познат како Маџари...“. Во Битола
има маџармаала, која била арнаутмаала, во Скопје има Маџари, како во Унгарија...,
само Монголи, со татаро-турски јазик. Монголите ги превзеле тн.словенски руни.
Бидејќи во Унгарија живееле 95% тн.Словени а само 5% Маџари=Унгарци,
мноштво зборови во Унгарија биле тн.словенски. Токму затоа тие биле како сумерските: „Dr. Nagy наведува голем број примери како би ја покажал лингвистичката
подударност измеѓу сумерскиот, старомаџарскиот и современиот маџарски јазик.
Се повикува и на неколку дела напишани во текот на првото илјадолетие, вклучувајќи го Арпадскиот кодекс и De Administrando Imperio, а 50 годин водел и сопствени истражувања. Кажува дека тука само две стотини маџарски зборови доаѓаат од
угро- финскиот јазик, ама повеќе од две илијади зборови кои се блиски на сумерскиот“.Слично е кај Вотсон кој пиши само за околу 5% Унгарци.Тој станал службен.
Следи 95% население биле со тн.словенски јазик, чиј јазик бил монголизиран. Тоа
што David Icke пиши за Dr. Nagy само се заскрива вистината, англискиот исто така
како германскиот бил трорасен јазик. Следи најголемо зло англиски да е европски.
За погрешното толкување на унгарските автори е и следниов пример. Деникен го наведува аргентискиот истражувач Јуан Мориц, кој утврдил дека старото царство Квито, во јужна Америка,пред освојување од Шпанците, зборувало унгарски.
Тој пронашол исти презимиња, исти називи на местата и исти погребни обичаи. Кога старите Унгарци закопувале мртви, нив ги испраќале со зборовите- тој ќе се качи
во ѕвездата, Велика Мечка-. Во јужноамериканската долина Квинта и Кочаскви постои, меѓу другото, гробни хумки кои верно се однесуваат на седумте главни ѕвезди на Великата Мечка. Во прилог е Голема Мечка, на стр. 30, која била на Белци.
Ако унгарскиот имал врска со сумерскиот, а овде и индијанскиот, а Индијанците според сите автори биле Монголи, ДНК како на Корејанците, унгарските
автори заглавиле во невистините, а не дека тие биле 95% тн.Словени со 95% тн.
словенски јазик и тн.словенски традиции на Белците.Па Индијанци имало Белци со
крвна група 0 и А, без В и АВ, и Индијанци само со крвна група 0, без А со В и АВ.
Како овде што името Квито=к вито било само тн.словенско на Белци, исто
важело Квинта=к винт-а, и Кочаскви=кочас кви, спореди со вакви=ва кви=кови...Па
тие не можеле да зборуваат унгарски, во време на освојувањето од Шпанците во
Унгарија унгарскиот јазик бил малцински, само околу 5%. Токму затоа 95% зборови на просторите на денешна Унгарија биле од јазикот на Белци (тн.Словени).
Ова се потврдува и со наводот: „Тој пронашол исти презимиња, исти називи
на местата и исти погребни обичаи“. Меѓутоа, тие не биле од Источна Азија, од
каде Монголите 13.000 г.п.н.е. преминале во северна Америка, а 8.000 г.п.н.е. стигнале во Јужна Америка, туку од изчезната флота на Александар Македонски, која
само од Запад таму стигнала. Токму за време на Александар Македонски до Дунав
била Македонија, а во нејзино соседство била денешна Унгарија. За крвната група
В и АВ веќе се наведе, а беа наведени и Адамо-Витни со гробови и крвни групи.
Исто се однесува за „седумте главни ѕвезди на Великата Мечка“, Аркадија.
Да не се изуми дека Меровинзите, претците на Франките, потекнале од Аркадија...
За да се потврди дека готските се татарски, значи, монголски, се следниве
прилози: Ами Буе наведува исти готски, фински и албански зборови. Според Вент,
финскиот и унгарскиот се вбројуваат во угријско јазично стебло. Вилкинсон го наведува Лииен, кој истакнувал дека Булгарите имале угријско потекло. Ерих фон Де-
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никен за Чувашите, татарско-фински народ кој живеел лево и десно од страната на
средна Волга, со околу милион и пол жители. Нивниот јазик е само огранок на турскиот. За Сефтерски, кај Симеон дома се говорело бугарски (татарски, чувашпки).
За потврда на наведеното, во Европа не се разбирала Библијата на коине и
латински, затоашто тие биле дворасни јазици. Напротив, до со 15 век немало германски јазик во кого биле внесени и монголски(готски=татарски)зборови: стр.37/8/9.
Време е да се обедини Европа со македонски еднорасен=тн.словенски јазик,
а не да се говори со дворасни јазици на Белци и Црнци западно од Германија и трорасни јазици дополнително монголски=готски (татарски) источно од Франција.
ОБЕДИНУВАЊЕ НА ЕВРОПА СО МАКЕДОНСКИ ЕДНОРАСЕН ЈАЗИК
Обеднувањето на Европјаните може да се изврши со јазикот на која се проповеда Библијата.Во христијанството се проповедувало на коине,латински и тн.старословенски. Бидејќи коине и латински како дворасни јазици на Белци (Пелазги) и
Црнци (Семити) за Европјаните не биле разбирливи,се правеле вулгарно (булгарно
=народно) коине и латински. Вулгарен коине е тн.грчки како службен јазик од 1868
година, а вулгарни латински имало мноштво. Такви во Италија биле многу јазици.
Само еден пример е со градот Венеција. Во 15 век, синот на Георг Кастриотис, тн.
Скендербег, во Венеција учел латински јазик и јазикот на сенатот на градот Венеција.Ваков бил франковиот кој бил службен во Европа до воведување на германски
јазик итн. Најдобар доказ бил шпанскиот јазик. Тој како вулгарен латински во Битола и Македонија Евреите го говореле сé додека Бугарите нив не ги испратиле во
германски логори. Еврејскатата=еднобожната Библија била напишана на арамејски,
па преведена на коине, латински и тн.старословенски:тн.старословенски е најбитна.
Битно е каква била Библијата која се употребува вон православниот свет.
Симе Пандовски,149 на стр. 209, го цитира Чарлс Францис Потер: „Вистина е
дека комисијата од учени луѓе од шест (групи) здруженија кои седнаа да ја проверат Библијата која била издадена по налог на кралот Џејмс во 1607 година, се сложиле сите да ја препишат со ‘толку малку измени колку што можело да дозволи вистината од оригиналната’, но ‘оригиналната’, оригиналниот текст по кого тие морале да одат бил секако многу сиромашен. Во Новиот Завет, на пример, тие го употребувале грешниот грчки текст од Етиен (1550 год. од н.е.). Трите најдобри текстови, сите многу постари од 1000 години од Етиенистичките, требало допрва да
им бидат достапни на протестантските христијани... Не е за чудење што реконструираниот грчки Нов Завет од 1881 (употребуван од англиски составувачи на ревизираниот Нов Завет) содржел скоро 6000 измени од претходниот ‘оригинален’, а
една четвртина од тие измени го изменила целосното значење“.
Токму затоа Европјаните ќе мораат да се обединат со православната Библија
која е со многу помалку фалсификати. Токму таа е најстарата од 9 век, не подоцна.
Ова било повод што кралевите низ Европа се прогласувале со Библијата преведена на тн.старословенски јазик. Според Ф. В. Мареш, преводот на Библијата од
Методиј беше единствен во тогашна Европа и претставува најдобар превод и досега не е направен таков превод во оригинално-преносна смисла. Таа ја разбирале
Франките...Следи кралевите во Рејмс се прогласувале со неа. Значи, со „Рејмското
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глаголско евангелие“ полагале заклетва француските кралеви. Битно е дека тоа било и меѓу 11-15 век. Меѓутоа, ова евангелие намерно е запалено во тн.Француска
револција, што е само разбирливо, да се уништи македонската писменост. Затоа преостанале само недоизгорени пергаментни листови од кои 19 се рекоинструирани.
Меѓутоа, тн.старословенски јазик бил од 9 век, со употреба додека од него
не бил создаден руски јазик, на кого прв постигнал успех Пушкин. За ова да се потврди, со појавата на рускиот јазик, кој го заменал тн.старословенски јазик, во Србија не се дозволувало да се создаде српски јазик. Затоа во Србија биле во употреба
тн.старословенски, српски говор и руски елементи. За српскиот говор во претходните книги истакнав дека староштокавски (старосрпски) бил во Р.Македонија, средно до Крушевац и ново до Дунав каде била Србија, а и Бугарија. Следи српскиот
да биде македонски говор (Дунав, Смедерево, Белград, Мечка...со темен вокал), тн.
старословенски и елементи од рускиот јазик, кој бил од тн.старословенски јазик.
А пак, европските јазици се наследство на латински. Тој бил нов од 240 г.п.
н.е. на Лив Адроник. Тој како дворасен на Пелазги и Семити Европјани не го разбирале. Следи од него и венетските=тн.словенски говори да се создадат вулгарно
латински. Ваков бил и франковиот, францускиот, кој бил во употреба низ цела Европа, дури и во Русија. Ова било повод Европјаните да се одродат од својот еднорасен венетски=тн.словенски јазик. Дури кај нив да се создадаат такви двогласници.
Токму тие се повод,нивните јазици децата тешко да ги учат.За тие нив да ги научат,
тие се принудени своите вилици да ги „криват“, влечат со рачињата, дури „кршат“
јазиците. А па ова никогаш не се случува-ло кај православните тн.словенски јазици.
Ова било и останало и само поради тоа што тој јазик останал јазик на Белци.
Во него имало/има темен вокал, како што било/е во тн.словенски јазици. А
исто така, на крајот на имињата гласот е во португалскиот јазик не се изговара како
гласот е туку тој е темен вокал. Ваква сличност има и во францускиот јазик, итн.
За да се потврди дека тн.словенски јазик бил на Белците, се наведуваат некои толкувања на англиски јазик од Дејвид Аик.150 Англискиот, е само извртен македонски јазик, што се потврдува со Дејвид Аик, затоа што вакви имиња никогаш и
никаде на Земјата немало. А тоа било само David Icke: Давид=давит, Ицке=Ицке=
Ицко. Токму затоа со англискиот јазик не смее да се одгонетнуваат старите јазици.
Таков бил санскрит=сан с крит: сан=сон, сонт=сонц-е, но не на англискиот.
Тој бил службен во Индија до новоперсискиот. А овој бил заменет со англискиот.
Тој на стр. 58 пиши: „...Не Нимрод му била доделена титулата Баал (Господар), а на Семирамис бил Баалти (миледи; од анг. ‘My Lady’- моја госпоѓа). Латинскиот израз за ‘миледи’ е Mea Domina, што во овој искривен италијански облик
постанала Madonna“.
Стр. 151: „...давани имиња како што се Lilit, Lili, Lilutu и Lillette. Уште една
иначица на тоа име е Lilibet односно Elizabeta, па така и сегашната британска кралица го добила името Elizabeta (El-lizard-birth...“. За името тој пиши и на стр. 320.
Нимрод=ним род; Семирамида + в = Свемирамида; миледи=милети. За Елизабет било/е само Елизабет=ели завет/Елисавет=ели савет, з=с: ели=хели=Хелиос.
Тој бил бог (Хелиос): Елизабет=Ели Завет (Савет), само тн.словенски=тн.еврејски
За пример се наведува германскиот јазик, чии имиња истогласно не можат
да се протолкуваат. На германски еж е Igel. Бидејќи и=е, Омир=Омер, следи ежел.
150

David Icke, “Najveća tajna”, TELEdisk, 2007, Zagreb.
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Значи ежот (игелот) се ежел, игел=игл=иглел.Токму ежот има игли.Тој кога се ежи,
иглите ги накострешува. За да се стружат иглите, избочините, оштрините, ние имаме еге.Пак, еге=е ге=геа=зеа=зема=земја, со свои неравнини=игли. Следи Nagel нокт, шајка, која е игла за забодување. На германски игла е Nadel. Бидејќи повеќе пати наведив, именките се прават со в-н-т, со н (на) се доаѓа наденал. Значи, иглата
(наделот) служи за наденување, наденал. За крвопијавица, која цица со цицалка, во
вид на игла, на германски е Blutegel=blut (крв) egel (пијавица). Дека сé се работи да
биде равно, едно исто нивоа, рамнина, се следните примери: egal=поеднакво, равно
..., Egge=дрљача, брана, со глагол eggen=дрљање, влачење. Во тој германски јазик
сите зборови на белата раса, а во германски има семитски и монголски, истогласно
и на ваков начин се објаснуваат со мојот татков и мајчин бригиски=брзјачки јазик,
што во никој случај истото не може со германскиот јазик, кој е без објаснување.
Бидејќи само тн.словенски јазици биле/се јазици на Белци, а Етрурците биле
само Белци, тн.не-словени, кои не си го познаваат своето потекло, за одгонетнување јазикот на Етрурците намерно ги одбегнуваат тн.словенски јазици:само заговор.
Следи Европа ќе мора да се обедини со тн.старословенски,прво православни
со возобновување на Македонската Црква на Апостол Павле, која била Јустинијана
и Охридска архипепископија. Таа по налог на Рим и Виена на насилнички начин,
неканонски, била укината во 1767 година. Неа треба да ја возобнови само единствената канонска Руска црква, види мои претходни книги, која била наследничка
на двете македонски цркви: царската Цариградска патријаршија и народната Охридската архиепископија. Охридската треба да прерасне во патријаршија. Со неа треба да раководи поп=пап (папа) како единствен патријарх рускиот, кој треба да столува (апостолува=а Постол=по стол) во Охрид. Следни да се поврзат католичките
тн.Словени. Тек потоа тн.словенски=склавински Германци и сите други Европјани.
Ова говори, ќе мора да се отфрлат дворасните верски јазици арапски, коине,
латински и трорасниот германски. Значи, еднаш засекогаш да прекинат заговорите.
Токму тие се правени само од Рим со Ватикан, кои се само фалсификатори.
РИМОКАТОЛИЧКАТА ЦРКВА САМО ФАЛСИФИКАТОР
Заговор врши Рим со својот Ватикан=вати (отец) кан, кој е и фалсификатор.
Љубомир Кљакиќ, на стр. 240, пиши: „Судирот на папството и царството
околу водството-leadership-, отпочнал така што римскиот бискуп, тогаш само еден
од христијанките поглавари на Апенинскиот Полуостров- Равенска, Аквилејска,
Миланска и Сплитска бискупија се борат против неговата супремација сé до X векгодината 495. тргнал во голема борба на обнова на Римското царство. Кловис I, франечки крал од династијата Меровинзим, бил избран како отелотворение на оваа
амбиција на римскиот бискуп, да одигра улога на нов христијански цар кој ќе го
обедини разбиеното Западно римско царство. Папата го подарил со титулата Novus
Constantinus, Нови Константин. Тоа било прво покушување на папскиот трон својата политика да ја спроведи со посредство на подложна световна власт. Еден Меровинг не бил случајно избран за оваа мисија. Меровинзите уживале углед на владетели- чаробници. Ги викале ‘долгокоси кралеви’, сметајќи дека во својата коса
носат магиска снага, моќ и врлина, фр. verta. Преданието наведува дека Меровинзите се потомци на Тројанците, односно балканските Пеласти и дека, во освит на
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христијанството, од Пелопонез, по долината Дунав дошле до подрачјето на Средна
Европа. Како аргумент во прилог на ова родословие се наведува современите топоними во Франција- градовите Троја, Troyes и Парис, Paris, за кои се тврди дека
се тројанско, односно пеласко потекло. Старото име Париз е и Лутес од името Лутиче, еден словенски народ.
Пелаското потекло и магиската моќ претставуваат квалификации со кои Мервинзите го остварувале своето владеечко првенство. Дури и ако ова предание во
сите детаљи не одговара на чинителите, важно е да се истакне извонредниот углед
кој, на тогашниот европски запад, го имале овие балкански потомци. Очигледно е
сеќавањето на врлината на избраните заедници од Балканот уште била свежа во
раниот среден век. Не треба нас да не чуди оваа појава. За историските разлози кои
до неа довеле опширно сум пишел во раните поглавја на оваа книга“.
Стр. 242: „Папскиот сојуз со Меровинзите не успеал. Затоа 750. година во
папската канцеларија е сочинет фалсификат со најдалекосежна последица во историјата, такавиканата Константинова даровница. Према овој бизарен фалсификат,
царот Константин наш земјак од Ниш, наводно 312. година на римскиот бискуп му
ги поклонил сите свои царски инсигнии и регалии, значи сите права суверени, сите
повластувања и царски симболи. Тој поклон наводно е учинет на ‘римската црква’.
Така римскиот бискуп е произведен во директен наследник на Константиновиот царски престол. Римскиот бискуп, со истиот документ, наводно е прогласен еден Христов застапник на земјата- на што и денес инсистира папата Иван Павле II. На основ на фалсификуваната Константинова даровница римски бискуп се сметал носител (и) на царската положба. Во секој случај тој, од тогаш, суверено располгал со
тоа звање. Царот на европскиот запад не можел да биде легитимен ако не го круниса папата; дури Напалеон пристанал на тој ритуал.
Фалсификатот е направен во канцеларијата на Ватикан 750. година, а веќе
следната 751. година, уз папски благослов е свргнат од власта последниит Меровинг, Хилдериг II. Одма е затворен, а ‘неговата коса била ритуално острижена на изричита папина заповест’. Verta, магиска моќ на Меровингите и нивната коса е уништена, а царството е ‘вратено’ на римскиот бискуп. Сличен ритуал ќе го понови
многу подоцна и рускиот цар Петар Велики, кога донел декрет за стрижење и бричење на своите благородници. Тихомир Ѓорѓевиќ пишел за митолошките и магиските особини кои Словените воопшто, а Србите посебно, и ги припишувале на косата. Кај Србите, машките ја врзувале косата во перчин сé до почетокот на XX век,
а во некои краишта и многу подоцна. Караѓорѓе го истрижил својот перчин тек во
есента 1810. година, па наредувал и сите војници да мораат да го симнат. Ама, како
тоа веќе бидува, ‘наредбите за стрижење на перчините тешко се прифаќале’.
Детаљ со насилното стрижење на последниот Меровингер, како и практикување обичај долга коса кај машките на Балканот за кои известува Ѓорѓевиќ, претставуваат уште еден аргумент во прилог на родословието на династијата на Меровингите. Ама, не го потвдуваат само тоа легендарните балканско- пеласки врски
со Неустрија, Аустразија и Бургундија, кралевини на Меровингите на територијата
на денешна Франација. Суровата инквизаторска експедиција на Ватикан против богомилите на Балканот, а патарени и катари во Лангедок, во текот на XII-XIV век,
уште поубедливо ја потврдува оваа релација. Хенри Чајлс Ли и Емануел Ле Роа Ладири публикувале значајни резултати на истражувања на оваа појава. Во тоа време,
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значи во XII век, во Рашка идентична операцијата ‘чистење’ на богомилските ереси
спровел Стефан Немања. Ни подоцна оваа пракса не ќе биде напуштена.
После рушењето на балканско-пеласките Меровинги, власта била предадена
на друга династија: 800. година Карло Велики во црквата Св.Петар во Рим бил крунисан за цар на Светото римско франачко (подоцна, германско) царство. Така папството нашол свој нов ослонец. Ле Гоф утврдил дека ‘помрачување на царската
власт подолга... од кратки периоди на испразнет папски престол, од кои најдолг сразмерно изузетен, период од триесет четири месеци кои ги одвојува смртта на
Клементи IV во ноември 1268. до изборот на Гргор X во септември 1271’.151 Со прогласувањето на Карло Велики за цар на Светото римско германско царство, етничката граница измеѓу словенските и германските народи почнала да се поместува на
штета на Словените (Склавините, Р.И.).152 Овој процес и денес е во тек.
Најдолго потрајал сојузот на папството и куќата Хазбурзи. Цел процес е покренат со измислената и фалсификувана Константинова даровница. Така колото на
човечкото општество и историја на европскиот запад, ама и во светот воопшто, покренато на основа на лажење, издајство и злочини. Ни пораните епохи не биле лишени од тие појави, ама со наведената Константинова даровница добиваме преседан ‘модернизација’: лажење, издајство и злочин се легимитираат сами со себе со
посредство на фалсификуваниот документ. На основа на таа лага, римски бискуп
добил статус кој и денес се упразнува со извонреден ентузијазам. Константиновата
даровница одма предизвикала сумливост, ама тек Матија Влачиќ Илирик докажал
дека е збор за фалсификат во своите славни Магдебуршки центурии 1552-1556. година. (Под наслов Рим фалсификатор во мојата книга „Еднобожеството...“, Р.И.)
Реорганизирајќи се, Римокатоличката црква наравно го игнорирала тоа сознание и продолжила да ја зачврстува својата доминација. Во текот на XVI, XVII,
XVIII, XIX и XX век таа продолжила да ја зачврстува својата доминација. Во XX
век, сите светски диктатори биле нејзини сојузници: Мусолини (го обновил државниот статус на Ватикан кој бил укинат 1870.), Хитлер (чиј прв надворешенполитички акт 1933. бил конкордат со Ватикан),Франко(Ватикан и римокатоличкиот клер
активно ја помогале побуната против Републиката во Шпанија, како и Франковиот
режим подоцна), Павелиќ (кој 1957. година умрел уз папски благослов), Перон, ама
и други светски диктатори. Се потврдени конспиративни врски на Ватикан и Сталиновиот режим, како и режимите на неговите наследници. Последниот генерални
секретар на бившата КП СССР и последниот шеф на бившиот СССР, потврдил на
3. март 1992. постоење на тие односи, истакнувајќи ја прворазредната улога на папата Павле II во сломот на комунизмот. Папата тоа лично го признал 4. март 1992.
година. Наведен е огромен број чинители за спрегата на Ватикан и врвовите на владеечкиот естаблишмент во САД, вклучувајќи го овде и јавното изнесено тврдење за
обнова на Светата Алијанса низ сојуз со римскиот папа, претседателите на САД и
151

Во своите книги пишувам, дека Римската црква не е канонска, затоашто Рим со Готите останал
без цар, а папата бил под царот. Ова убаво се гледа и кај Јустинијан...А овде се говори, немање папа.
Следи сите овие незгоди да почнат да се отстрануваат тек со тој фалсификат, кој до денес е важечки.
152
До источно од реката Рајна биле склавини=области.Нивните православни и повеќебожни жители,
Склавини, Рим со апостол Бонифациј (8 век) почнал да ги покатоличува.Склавинските традиции биле како на Траки, според Херодот. Денес тие се Германци.Кај нив службен јазик бил латински,па вулгаренлатински Франков јазик, а и од 19 век германски во кого има 30% готски=монголски зборови.
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нивните сојузници против останатокот на светот. Тоа е покажано и на пораните
страници на оваа книга.
Не можело да се очекува дека лажниот стожер на глобалната харминија, а
фактички центар на доминација, со самопрогасениот фалсификат од 750. година,
денес да се произведат другчии ефекти од споментите. Пометувањето во светот на
крајот на XX век е резултат на оваа традиција на деструкција. Нејзиниот извор е
амбиција со партикуларен интерес на партикуларната моќ да се поопшти и прогласи универзално. Страста за доминација и волјата за моќ едини се покретачи на оваа
традиција“.
Тој кажа: „Судирот на папството и царството околу водството-leadership-,
отпочнал така што римскиот бискуп, тогаш само еден од христијанките поглавари
на Апенинскиот Полуостров- Равенска, Аквилејска, Миланска и Сплитска бискупија се борат против неговата супремација сé до X век- годината 495. тргнал во голема борба на обнова на Римското царство“. (Рим без важност во Италија, Р.И.)
Со наводот се потврдува, дека таа е „самопрогасениот фалсификат од 750.
година“...„750. година во папската канцеларија е сочинет фалсификат со најдалекосежна последица во историјата, такавиканата Константинова даровница“. Меѓутоа,
495. година е многу по „наводно 312. година на римскиот бискуп му ги поклонил
сите свои царски инсигнии и регалии, значи сите права суверени, сите повластувања и царски симболи“. Следи сé она што правел Јустинијан со папата, а токму тој
од 6 век бил многу подоцна од 4 век кога бил Константин Велики, мои други книги.
Георги Радулов-Радуле, на стр. 61, пиши: „Католичката пропаганд, подржана од Австрија и Франција, има значителни успеси 1860/61 г. Бугаринот Јосиф Соколски бил ракоположен (02.04.1861 г.) од папата за Бугарски епископ и папски
намесник. Сите непријатели на Русија (Полјаци, Западноевропејци, Турци) се радувале што Словените во Турција стануваат католици и што Русија ќе го загуби
своето влијание меѓу нив. По ходочастието на Чајковски (Садик паша) во Цариград
и кнез Чарторијски во Парис (и двајцата Полјаци), Напалеон Трети и подарил на
новата црква 10 златни и 10 сребрени пехари. Русите гледаат дека ја губат позицијата на Балканот. Тогаш по порачка на рускиот амбасадор во Цариград ЛобановРостовски, Славејков, стар познаник на Соколски, отишол кај него и го измамил
дека целиот бугарски народ ја прифаќа унијата и го избираат за патријарх. За таа
цел 30 претставници дошле од Бугарија. Го чекале собрани во Бојук Дере. Соколски само требало да ја земе грамотата од папата и бератот од султанот за да се прочита на собранието. Тој ги земал. Го качил на кајче подготвена од руската амбасада. Наместо во Бојук Дере, тие го однеле на еден руски параход, подготвен од
Најден Геров, руски конзул во Пловдив и други Бугари, руски агенти.Соколски бил
однесен и насила задржан во Одеса (6 јуни, 1861 г.). Тоа ги исплашило унијатите и
тие се одрекле од католицизмот (25)“.
„На 28 февруари/11 март 1870 г. е издаден ферман за уредувањето на Бугарската егзархија. Од тој момент ‘христијанин’ и ‘Грк’ веќе не биле синоними за
Турција...“. Значи, папата е творец на народи, Бугари и Албанци, но не Македонци.
Ватикан е носител на распаѓање и на СФР Југославија. Тоа било затоашто
Србите како православни не смееле да живеат заедно со Хрватите како католици.
Меѓутоа, тој никогаш не се изјаснал дека не смеат во една држава Германија да живеат Католоци и Протестанти. Неговите злостори не завршуваат кога на македон-
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ски православни простори се создаде држава Албанија со дворасен албански народ,
на 90% азиски (монголски) Арнаути=Геги и 10% европски (пелазгиски) Скиптари=
Тоски, дури исламска Велика Албанија со Косово...со кавказкиот скиптарски јазик.
Па сé до денес од злосторничката Католичка црква страдаат Православните.
ОД АНТИЧКИ МАКЕДОНЦИ ДО ЕТНИЧКИ СЛОВЕНИ
Македонците во Пакистан, Хунзите и Калашите, тврделе дека тие биле од
војската на Александар Македонски, што го пишеле повеќе автори.Тие биле Бриги,
со бригиски традиции: јарецот=ј арец=Арес, бригиски куќи, бригиски везови, танци, музички инструменти, начин на правење сирење, вино итн. Тие имале системи
на наводнување и земјоделски тераси...Тие го имаат темниот вокал,македонски зборови...Нивниот владетел Мир на бригиските простори потврдил дека неговите потекнале од тие простори. Најбитно е дека за нив не бил познат поимот Словени.
Се истакна дека исти знаци со исто значење се најдуваат во Русија...Подунавјето...Македонија...и Каменот Розета во Египет. На Каменот пишаното било оставштина на Бригите=Брзјаците Птоломејови. Нивниот јазик бил од битолски говор.
За Јустин „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“.За Херодот
„Елада порано се нарекувала Пелазгија“...„народот во Атина и Атика бил пелазгиски“. Според Тукидид, „се нарекувала сега Елада“. Во Елада се говорел варварски,
кој бил пелазгиски=тн.словенски. Значи, никогаш немало посебен народ Словени.
Ова било и во Р.Македонија. Поимот Словени до 19 век не бил познат.
Моја книга: „Србите не биле Словени туку Трибали,Тракијци“.Па едно исто.
Георги Радулов- Радуле, „Историја на Македонија, 2009, Скопје, на стр. 31,
пиши: „На надворешно-политички план тогаш во Македонија се преплетуваат интерсите на големите сили со интересите на новосоздадените балкански држави. Политичките раководители на ослободените Србија и Грција согледуваат дека државичките им биле мизерни и без никаков респект. (‘Ако Србија добро пресмета што
е таа сега ? ...па таа мора да се увери дека е мала’ (454, с. 71)). Тоа им наметнува комплекс на ниска вредност. Тој се обидуваат да го надминат со историјата за некогашното величење и со мечти за таква иднина. (‘Српската држава има своја основа и
темел во српското царство од 13 и 14 век и во богатата и славна српска историја...
Цар Душан силни...’ (454)). Можност за реализација на своите мечти тие гледаат во
освојување на територии од Турција. Стрвните погледи го насочуваат кон Македонија, Албанија, Бугарија, Тракија. Разработуваат национални програми за територијално проширување. Српската програма била разработена од Илија Гарашанин
во 1844 г. и е позната под името ‘Начертание’ (199, с. 1198-2001,454). Тој гледа, дека сите Јужни Словени треба да бидат приопштени кон Србија. Се развива идејата
за Србија како обединивачко јадро на Балканот (273, с. 70). Подоцна Србите го издигнуваат лозунгот: ‘Србија- пиемон за обеднување на Јужните Словени’. (По аналогија, пиемонот на независното Сарадинско кралство изиграл решавачка улога за
обединувањето на Италија, 1861-1870 г.) Српската национална програма наоѓа поддршка кај словенската, а најмногу кај полската емиграција, избегана од Полска по
антируските востанија (1830-31 и 1863-64). Тие посакувале една силна јужнословенска држава како сојузник во борбите против Русија и Австрија“.
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Бидејќи Македонија била до реката Дунав, а за ова Србите имаат свое народно творештво, препеано на српски јазик, Србите и Бугарите биле Македонци, само
не антички=етнички, туку северно Македонци. Ова самите Срби и Бугари го потврдуваат, кога тие пишат, во Македонија се говорел старосрпски/старобугарски, до
Крушевац средносрпски и во Шумадија,меѓу Крушевац и Дунав, новосрпски.Па токму како подунавски биле создадени самата Србија и Бугарија. Кај Јован Цвииќ место српски стои: старо-, средно- и новоштокавски. Ама исто и за ритамот 7 осмини.
Георги Радулов- Радуле, на стр. 73, вели: „И Србите, предводени од даскалите и поповите, веруваат. И тие со благородниот предлог да помогнат за духовно
издигнување на братот- роб сакаат да му ја земаат душата. Нивните аргументи се
блискост со Македонците биле: заедничкиот словенски корен со славофоните Македонци; ист (според нив) јазик (неопходно е да одбележам дека и покрај разликата
на литературниот српско-хрватски јазик словенските македонски говори во граматичка смисла, суштествено е што српскиот е синтетички јазик, а македонските говори- аналитички, а преодот од македонските кон српските говори е рамномерен.
Соседните српски говори на Македонија, нарекувани ‘ресавски’ или ‘моравски’, на
кои според К.Мисирков ‘зборува повеќе од две третини од целото словенско население во Србија’ (101, с. 277), биле без падежи или со слабозачувани форми. Тие
биле блиски до македонските и до бугарските народни говори и ги имаат сите белези на т.н. ‘балкански јазичен сојуз’, кои најјасно се изразени во Југозападна Македонија (104, с. 12), таму каде што никна античката македонска држава. Во однос на
јазикот, бугарските научници се држат до морфологијата (отсуство на падежни форми во македонските и во бугарските говори),а српските до фонетиката-постоењето
на звуците ќ, ѓ, њ, љ во српските и во македонските говори. Бугарските научници
тврдат дека тие звуци биле внесени во Македонија од српските чиновници за време
на српското владеење во 14 в. ! ? (192, с. 185). )...“.
Во 14 век царски јазик бил коине, а црковен тн.старословенски, без српски.
Георги Радулов-Радуле, стр. 12, вели:„...Преродбениците Иван Раиќ (17261801), Доситеј Обрадовиќ (1742-1811), Вук Караџиќ (1787-1864) и др. работат за
просветување на народот. Напишале историја на Србите, ги поставуваат основите
на српскиот литературен јазик и го реформираат (Караџиќ) српскиот правопис. До
реформата на Караџиќ српскиот литературен јазик бил мешавина од старословенски, српски и руски елементи. Од српските елементи доминираат тие од источносрпските говори што биле блиски до македонскиот и бугарскиот. Старословенскиот и источносрпските елементи биле добра основа за тој јазик да стане заеднички
на Србите, Македонците и Бугарите, но Караџиќ за основа го зел западносрпскиот
(ијекавски) дијалект, почист од турцизми, со зачувани падежни форми. (Дотогаш
словенската филологија која била во зародиш, во лицето на Јос. Добровски, согледува дека на Балканот има само еден словенски јазик- српскиот. Македонските и
бугарските говори биле сметани за српски дијалекти (278, с. 5). Караџиќ прв го потврдува постоењето на бугарскиот јазик пред научната јавноство кој, според него,
источносрпските, јужносрпските, македонските и бугарските словенски говори.Тоа
мислење го споделува и големиот словенечки преродбеник и познат славист Копитар (1780-1844). Па, така, тоа се наметнува во славистиката. Подоцна тоа ќе биде
сериозен аргумент во корист на великобугарството и секогаш ќе се користи како
научна основа во бугарските претензии спрема Македонија и дури спрема српски
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територии. Ерудицијата и интуицијата на еден од најголемите слависти- Словакот
Шафарик (1796-1861), му укажувале дека тука има нешто сомнително. Тој му напишал на Колар (1826 г.): ‘Во Турција има повеќе словенски племиња отколку што
мисли Вук и Копитар. Едно од тие племиња во Македонија и Тесалија по блискоста
е правнук на Кирил’ (106)“. (Падежи немал ијавскиот,туку тн.старословенски, Р.И.)
Ова говори, прво Русите се откажале од тн.старословенски и од него создале
свој руски јазик, за кого имало и долга жолчна полемика. Така започна да се раскинува тн.словенско ткиво како еден народ со еден јазик, почеток да се создадат
мноштво народи, со вештачки јазици. Следи Русите да не дозволуваат да се создаде
српски јазик, туку рускиот да го замени тн.старословенски. На ова се вмешува Виена.Кога тн.Германци почнале да се обединуваат со германскиот јазик,Браќата Грим
... го завеле Вук Караџиќ, тој да создаде српски јазик, за да се дораскине тн.словенско ткиво. Дури издејствувале, тој да го германизира јазикот, тој ја внел слабата и
мешовита промена на именките од германскиот јазик. Меѓутоа, народот понатаму
си говорел на своите говори, кои биле македонски и тоа сé до реката Дунав.
Во прилог е што Георги Радулов- Радуле, на стр. 16, наведува: „Важна улога
во Второто српско востание играл Македонецот од Банско, Михаил Тодоровиќ Герман(овиќ). Тој бил еден од најверните луѓе на раководителот на востанието М. Обреновиќ. Со писмено полномоштво, Герман бил испратен од Обреновиќ и српските
првенци да го претставува целокупниот српски народ и да ги постави неговите барања пред рускиот император Александар Први. М. Герман бил почитуван за голема
личност во српската историја. Во книгата на Вук Караџиќ ‘Животот на српските
војводи и на други знаменити Срби’, еден од опишаните бил Герман. За него Караџиќ пишува: ‘По потекло од Маќедонија, од село по име Банско. Село во околијата
наречена Разлог’ (131, с. 208). Герман бил министер за надворешни работи во првата влада на слободна Србија“.
Значи, ништо српско немало посебно од македонското, а и грчко и бугарско.
„Друг активен учесник од Македонија во српскиот политички живот е Марко Тодоровиќ (Везов), исто така од Банско. Во тоа време Тодоровиќ веќе бил познат општественик и културен деец. Уште во 1792 г. во Виена тој го потпомогнал
издавањето на еден буквар на словенски јазик, за потребите на сите јужни Словени
(Ј. Иванов, в. ‘Мир’, год. 32, бр. 1821)“.
Виена почнала со Марко Тодорович да се вклучи македонски говор од Разлошко, а да се отфрли тн.старословенски од 9 век, обединувачот на тн.словенство.
Токму затоа никогаш немало српски јазик. Доказ е наводот со „Начертание“
кое нема врска со српскиот јазик. Ова објаснува Иван Гарашанин не пишел на српски, ниту Доситеј Обрадовиќ, туку само со Вук Караџиќ. Меѓутоа, Вуковиот јазик,
како и рускиот, биле само македонски, тн.старословенски (со 6 падежи). Што се однесува за бугарскиот јазик во 20 век тој бил западен бугарски говор, македонски.
Грчкиот јазик е двоен реформиран македонски јазик коине: катаревуса и димотики.
Стр. 31: „Гарашанин предалага да се води политика на зближување со сите
словенски народи. За Бугарите забележува дека ‘немаат речиси никаква верба во
сопствените сили и само поттикнати од надвор (од Русија) ќе направат обиди за ослободување’. Но тие треба да разберат дека Русија ‘ќе им стави поголем јарем од
турскиот’ (448, с. 214). Српските раководители го помагаат одделувањето на Бугарите од Грцизмот. Српските раководители го помагаат одделувањето од Бугарите
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од Грцизмот. Во Србија печатат бугарски книги, учебници, весници. Гарашанин го
помага Раковски да издава весник ‘Дунавски лебед’. Материјално потпомага училишта, цркви и манастири. Се прифаќаат Бугари во српските училишта, вклучително и во военото. Испраќаат пансловенски агенти во Македонија, како Стефан Верковиќ (273, с. 70-71). Македонската национална идеја што се засновува на античка
Македонија е контрадикторна со идејата на ‘Начертанието’. Македонците требало
да се убедат дека се Словени и дека немаат ништо заедничко со Грците и со античка Македонија“.
Никогаш немало некаков друг народ на Балканот кој говорел друг јазик освен варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски. Македонците
секогаш биле само Македонци, антички=етнички, само со пелазгиски=тн.словенски
јазик. Нивни царски јазик бил македонскиот коине. Тој како царски бил во употреба во царската Цариградска патријаршија, со јурисдикција само на дел Тракија. Другите делови на Балканот биле со црковниот македонски тн.старословенски јазик.
Тоа останало сé додека не биле укината Охридската архипепископија, 1767 година,
со своите ќерки.Потоа следи само македонскиот коине. Македонците си имале свои
имиња и матично книговодство. Со укинувањето на Охридската архиепископија сé
во неа било уништено, и матичното книговодство. Следи без него Македонците си
го изгубиле коренот, знаејќи си ги само неколку генерации, три, кои биле неопходни да не дојде до теснокрвно сродство со штетни последици на здравјето при стапување бракови со блиски семејства, деленици...Тоа што запишал Стефан Верковиќ
ништо не било случајно, антички=етнички Македонци. Бидејќи рускиот и српскиот
пансловенизам бил наметнат, збирката на Верковиќ до денес во Србија се смета како фалсификат. Меѓутоа, фалсификат се само балканските народи, кои никогаш дури и не постоеле. Грците, Власите и Албанците се одродиле од пелазгискиот јазик.
„Во времето на ослободителните борби грчките барање биле скромни. Јоан
Каподистрија сметал (1828 г.) дека Грција треба да се простира до р. Пенеј во Тесалија и гр. Арта на Јадранско Море. Подоцна (1831 г.) тој предлага грчката граница
да биде до Олимп и Пинд. Но, постепено апетите му се зголемуваат. На народот му
се наметнува дека е ослободен само мал дел на грчката земја. Доминантна идеја во
грчката надворешна политика станува стремежот за просоединување на останатиот
дел.153 (Македонија била до Олимп..., Р.И.)
‘Сите партии биле единствени по прашањето за таа политика, која ги исцртува границите на елинизмот од линијата на Стара Планина до Тенарон (најјужна
точка на Пелопонез) и од Јадранско до Црно Море и Крим’ (116, с. 59). За грчки територии се сметаат и Цариград со заливите и значителен дел од Мала Азија. Во говор пред парламентот (15.01.1844), револционерот од ослободителните борби, а подоцна премиер, Јоан Колетис изјавува: ‘Кралството Грција не е цела Грција, туку
само еден дел- најмалиот и најсиромашниот. Грк не е само тој што живее во кралството туку и тој што живее во Јанина, Солун, Серез, Одрин, Цариград,Трапезунд...
Има два центри на елинизмот: Атина и Цариград. Атина е само претстолнина на
кралството; Константинопол е поголема престолнина, градот блесок и надеж на сите Елини’ (218, с. 320). Колетис внел во парламентот пратеници и од Епир, Тесалија, Македонија и др. Самиот Колетис бил по потекло од Епир. За тој говор бил
153

Стр. 63: „Каподистрија бил убиен (1831 г.) од неговите политички противници“. Па тн. Грци никогаш не биле за своја држава. Тн.Грци го протеруваат и својот крал Отон,оти тие за ништо не биле.
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поздравен од многу видни грчки политичари (А. Моврокордатос, А. Пецалис, Х.
Перевос и др. (436, с. 32). Од неа се восхитува и Зисис Содирис, по потекло од Кожани. По тој говор, изречен во истата година кога и ‘Начертанието’ на Гарашанин,
се појавува грчката национална програма. Идејата била примена и од кралот Отон
(бивш баварски благородник). Тој барал да застане на чело на грчките планови за
територијално проширување.
Грчката и српската влада почнале преговори за формирање на антитурски
(христијански) сојуз. Според М. С. Пироќанец, И. Ристиќ и С. Ласкарис, српскиот
премиер И. Гарашанин и грчкиот амбасадор Раниерис преговорите ги почнале во
1861 г. во Цариград (218, с. 370). Уште на почетокот тие наишле на сериозни пречки. Тие воопшто не го поставуваат прашањето за независност на Македонија, Бугарија, Тракија и Албанија. Спород бил кој до каде да владее. По долги разговори
било решено дека по победата Грција ќе владее со Тесалија, Епир, Јужна Албанија,
Македонија, Тракија, т.е. земјите на југ од Стара планина, а Србија- со Горна Албанија (до Дурацо), Босна и Херцеговина, Бугарија и Црна Гора (последната, при определени услови) (139, с. 9). Но, договор не бил склучен.
Разговорите продолжиле во 1863 и потоа во 1867 г. во Воеслау, Австрија.
Апетитите на српските и грчките владетели се зголемуваат. Грчките барања за тоа
кои територии да им припаднат од Македонија биле неприфатливи за српската држава. Србите тврдат дека во тие земји живеат Словени, т.е. Срби. Тие ја посакуваат
Северна Македонија, т.е. поделба на Македонија. Грците, од своја страна, предлагаат секоја од договорените страни да владее толкав дел од Македонија, колкав што
ќе биде освоен од нејзината армија (139, с. 20). Спорови имале и за Солун. За српските раководители тој им бил крајно неопходен од трговски аспект (35, с. 83).
На 26.08.1867 г. договорот е потпишан.
Слични кроења за поделба на Бугарија постојат меѓу Србија и Романија. Во
1867 г. двете држави склучуваат договор за пријателство. Тајниот чл. 8 од тој договор гласи: ‘Ако провидението им ги благослови напорите и им остави слобода да
располагаат со одземените територии од отоманското владеење, двете страни ќе се
договорат како што следува:
Засекогаш кон Романија ќе бидат присоединети островите во делтата на р.
Дунав и источните предели на Бугарија, вклучително и градовите Русе и Варна, од
една страна, и Црно Море, од друга.
Кон Србија засекогаш ќе бидат присоединети: Стара Србија, Босна, Херцеговина и Бугарија.Според С.Ласкарис,затоа што романските териториални придобивки биле помали од српските,Србија ќе и компензирала парично на Романија(139).
Во чл. 8 на српско- грчкиот договор од 1867 г. е запишано: ‘двете држави ќе
работат на тоа големите сили да им го признат правото на христијаните (во Отоманската империја) сами да решеваат за судбината, а ако некоја туѓа сила бара да
зграби дел од европските територии на Турција, тогаш двете договорени страни ќе
се спротиставаат со своите сили’ (436, с. 106).
Во основата на плановите за поделба на тогашната Европска Турција и на
пропагандите биле недефинирана етничка слика на таа територија.
Постои поделба со исцртани граници меѓу Бугарија, Тракија и Македонија...
Во разгледуваниот период под поимот Бугарија се подразбирале земјите меѓу Дунав, Стара планина и Црно Море. Да цитираме факти. Познатиот чешки и сло-
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вачки историчар и филолог Шафарик (1795-1861 г.), опишувајќи ги грбовите на
словенските држави, пишува: ‘Бугарија се простира од Дунав и Балканските планини и од Видин до Црно Море. Има грб со бел исправен крунисан лав, на црвено
поле’. За Македонија вели: ‘Македонија ги зазема јужните предели на Балканските
планини и допира до грчкото море. Лежи меѓу Тракија, Епир, Тесалија, Српска Дарданија и има грб со исправен лав на златно поле, свртен на лево’ (92, с. 147). Јурин
Венелин пишува дека под Бугарија се подразбира пространство меѓу Стара планина и Дунав (278, с. 29). И европските патописци (406, с. 243) пишуваат исто (1855
г.): ‘Бугарија е разделена од Румелија и Македонија со Балкан планина’.
Етничката слика во Бугарија била многу сложена. Североисточниот дел, таму каде што се населиле Аспаруховите турко-бугари и каде подоцна дошле Татари
и Черкези, е густо населен со турскојазично население...“.(АРНАУТИ и денес, Р.И.)
„На почетокот на 19 век во Европа и во Русија не знаат дека има бугарски
народ. Ќе приведам факти. Бугарскиот историчар Н. Стањев пишува: ‘И во Русија
народната маса не забележувала дека има словенски народ наречен Бугари. Дури
образованите Руси и чиновниците не знаат за Бугарите. ... И Русите биле убедени
дека ослободуваат христијани-Елини- ‘Греки’. (25, с. 306). Руските владетели не
гледале на Бугарите како на одделен народ. Тоа се гледа од изнесениот предлог, на
4/16 септември 1829 г. од рускиот министер за надворешни работи Д. В. Дашков за
формирање на 5 нови држави по протерување на Турците од Балканот: 1) Дакија од
Молдавија и Влахија; 2) Србија од Босна, Србија и Бугарија; 3) Македонија од цела
Румелија и островите што граничеле со неа; 4) Епир од Епир и Горна и Долна Албанија и 5) Грција на југ од Македонија и Епир, вклучувајќи ги и островите. Во прокламацијата на главниот штаб, при прогласување на Кримската војна, се вели дека
‘руската крв се лее за христијанската црква’ и за угнетените христијани. По тој повод Стањев пишува: ‘Отсуството на името Бугари огорчило мнозина кои сметале
дека станува збор за ослободување на Бугарите, а не за некакви безимени христијани’ (25, с. 316).
Д-р Селимински, во 1844 г., во Florencija му рекол на еден професор, ‘дека
не е Грк туку Бугарин од Сливен. Професорот долго се чудел и не сакал да поверува, зашто знаел дека под турско владение имало само Грци: За бугарски народ тој
не слушнал ништо’ (25, с. 306).Селимински пишува дека ‘додека (1843 г. заб.на ав.)
едни не знаеле дека биле Бугари, други тоа го криеле’ (25, с. 336).
Во историски документи Словените во Турција се одделуваат од другите балкански народи. Често се разгледуваат како еден народ. Само во ретки случаи постои диференцијација слична на денешната. Грчкиот историчар од 19 в. П. Каролиди, кога говори за балкански народи, разликува Грци, Албанци и Словени (56).
Романците исто така не прават разлики- Срби, Бугари и славофони Македонци. Бегалците и православните од Трновско ги нарекувале ‘мое српче’ ? (25,с.306).
За нив сите Словени на југ од Дунав биле ‘Срби’, а нивниот јазик ‘српски’. Го одбележил тоа и Г. Раковски (118, с. 25). Тоа е интересен факт, зашто бугарски автори
не уверуваат дека населението од Македонија станалп бугарско откако цар Симеон
ги освоил нашите земји.154 Потсетуваме дека значителни делови од Македонија не
биле владеени тогашните Бугари. Романските земји биле владеени од турко-буга154

Кога Аспаруховите Булгари навлегле на Балканот=Македонија,Македонците нив ги нарекле само
народ=булгар, оти поимот Монгол=мон (човек) гол (гол, бричена глава) бил многу во понов време.
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рите за целото постоење на Првото бугарско царство (ханство) и етничкото име не
само не оставило белег врз локалното население155 туку Словените таму, во поново
време, биле нарекувани Срби, а потомците на турко-бугарите- Гагаузи.
Англчичанецот Вилијам Макмајкл го посетил Балканот во 1918 г. и забележал: ‘Локалните христијански жители на таа држава, позната во древноста како
Мизија, сега разделена на две области, кои се нарекуваат Србија и Бугарија, заеднички се нарекувале Срби и зборуваат словенски јазик’ (227). (Без српски, Р.И.)
Според Ст. Николов, постоењето на ‘Бугарите како народ со некогашна државност било целосно непознати во Европа, дури за словенството како јазична група не се знаело почетокот на 19. в.’ (264). ‘Бугарите ... не се споменуваат во официјалните документи освен како ‘војници’ (таму)’. Н. Стањев вели дека прв пат поимот ‘бугарски народ’ (бугарски милет) во турски документи бил употребен во султановиот ферман од 1849 г. за отварање (со руски пари) на бугарската црква во
Цариград.До тогаш за турските влади тие биле ‘урум милет’(25, с. 224).(У-рум,Р.И)
Еден од најобразованите во тоа време(1831 г.) Петар Х. Беровиќ ја потпиша
докторската дисертација на Минхенскиот универзитет како Petrus Hadzi Beron,
Thraks, а не како Бугарин (419, с. 147). Така тој ги потпишувал и научните трудови.
Еве како М. П. Арнаудов ја објаснува таа појава:‘Тракија од класичните автори има
подобар звук во научните медиуми на Запад отколку во заборавената Бугарија. ‘Тракиец’ дури буди и некакви митски спомени, додека ‘Бугарин’ не значи ништо или
потсетува на варварство и игнорантство’ (419, с. 147). Вимавајте, ова го вели виден
бугарски историчар. (Булгар=вулгар=вулгарно, простачко, народно, Р.И.)
Словенското население на Тракија, Македонија, Албанија, Тесалија, делови
од Србија и Мала Азија неофицијално, по традиција од византиско време, било нарекувано ‘вулгари’, Бугари. Во Македонија под ‘македонски Бугарин‘ подразбирале ‘македонски Словен’. (Припадник на народната, а не царската црква, Р.И.)
Дебарчаните, крушевчаните и кичевчаните што живееле во Солун се обратиле (1833 г.) до рускиот монах Исаја со зборовите:‘Оче, те молиме, направи ни добро како што знаеш, книги нашински, сиреч славјанска, или едноставно- бугарска’
(42, с. 208). Уште појасен бил отец Генадиј, кој вели (во средината на 19 в.): ‘Грците, кои не нарекуваат варвари, нека се сетат дека се образуваат под влијание на Европа, а во Европа најобразовани филозофи биле од Бохемија и Моравија и сите тие
биле Словени, наши браќа, чисти Булгари’ (42, с. 315). Во бугарската историографија биле дадени соодветни примери со кои се внесува смисла на бугарската националност“. (Булгарска националност со булгарска држава, а не кнежество, Р.И.)
Да се повтори, варварски=пелазгиски бил народен=булгарен јазик. Токму
ваква основа имал тн.старословенски, кој според Густав Вајганд бил старобугарски. На таквиот јазик твореле филозифите „од Бохемија и Моравија и сите тие биле
Словени“ (Склавини). За Склавините со склавински јазик биле и Кирил со Методиј.
„Во тоа име била сочувана погрдна содржина. Ќе го поткрепам тоа со примери. Го потврдува Паисиј (‘Поради што се срамиш...’). Г. Кузинери, долгогодишен француски конзул во Македонија, пишува за трудот ‘Voyage dans la Macedonine’ (в. 1, п. 76): ‘Интересно е да се одбележи дека северномакедонското и тракиското население ги нарекуваат вистинските Бугари- шопи, а византиските Грци ги нарекуваат Бугари- хондрокефали, т.е. дебелоглави. Турците го користеле името Бу155

Античките Македонци како припадници на охридската народна=булгарна црква биле Булгари.
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гари како потсмешливо’ (цит. сп л. 217, с. 297, 353). Дека Македонците ги нарекувале вистински Бугари-шопи е подвлечено и од Г. Прличев (255, с. 111). И до денес
нашинци (од Пиринска Македонија), возрасни луѓе, ги нарекуваат Бугари- шопи.
Ѓовани Амадори-Виргил, во трудот Questione rumelioda e la politica italiana
(1908 г.) пишува дека терминот ‘Бугарин’ (Бугаро) во разгледуваниот период имал
социјален, а не етнички карактер и означувал ‘селанец, земјоделец- човек работник
и прост’. Според него, ‘Руското оружје ја создало бугарската нација под Дунав’, а
бугарската пропаганда внела етничка смисла во тој збор во однос на македонските
Словени (214, с. 782).
Според проф. Балан, до ослободувањето на Бугарија, на прашање, ‘што си
ти (по националност)’, Бугарите одговарале- ‘христијанин’ или ‘раја’. И не било реткост на истото прашање во судот да се чуе одговор ‘христијанин’. ‘Поимот за нација уште не е вгнезден во неговиот ум’. Во турско, селанецот од градот го нарекувал Бугаринот- ‘Грк’ (А. Тодоров-Балан.Една македонска теорија. Периодично списание, Софија, г.XV, 1904, с. 818, цит. спо л. 193). Така проф. Балан го потврдува
реченото од Амадори- Виргил. Тоа го потврдува и Петко Славејков. Тој пишува:
‘Не им велиме ли, на пример, на тие што живеат во градот- Грци ? И тие самите нели се нарекуваат Грци ?’ (392, с. 112).
Светско познатиот географ Јоваан Цвииќ тврди дека бугарското име со кое
се нарекуваат македонските Словени, не означува бугарска нација (273, с. 82).
Д-р Нешиќ тврди дека самите Македонци кога сакаат да кажат дека на овцата и се богтисало или дека житото се расипало, велат: ‘се избугарило’ (226).156 Тоа
го потврдува И. Јастребов. Тој пишува: ‘да се избугариш на јазикот на турските Срби во Велес и Прилеп означувало потрошен, сакат човек’ (скршувам, потрошувам,
избезобразувам, осакатувам, заб. на св.) (296, с. 11). Во Разлошко и до денес зборот
‘бугав’ означува ‘глупав’, ‘прост’,‘луд’.Ваквата смисла на поимот ‘Бугарин’ е зачуван до денес. Иван (Ванчо) Михајлов пишува дека грчката официјална пропаганда
го одрекува постоењето на Бугари во Македонија, но ‘секогаш, кога Грците сакаат
да ги потенцираат своите недобронамерни цели кон македонските Словени тие ги
нарекуваат со вистинскотом име- Бугари’ (198, с. 144). Тоа се потврдува и од издадениот грчки речник на Бабиниодис во 1998 г. против што се крена голема врева во
Бугарија. На тие на кои не им се допаѓаше напишаното, ќе им одговорам со зборовите на Бабиниодис: ‘Не сум виновен што зборот има и таква смисла. Јас само ги
бележам фактите’. (Бабиниодис=бабини одис, варварски, народен=булгарен, Р.И.)
Пообразованиот дел од Бугарите се погрчувале. Г. Кузинери, во погоре цитираниот труд тврди: ‘Бугарите држат до тоа да се нарекуваат Грци...’ (217, с. 353).
Рускиот историчар од 19 век Г. Голубинскиј пишува: ‘Историјата на бугарскиот
народ...од времето на турското ропство претставува... тажна историја на ревносните напори на таканаречениот повисок слој на тој народ (тој дел што во просветените држави се нарекува интелигенција) да го отфрли од себе постојниот празен збор
бугарска националност и да придобие грчка националност, или поинаку кажано да
се преродат во Грци.Не можеме да кажеме бргу или бавно врвело тоа преродување,
но... кон 30-те години на разгледуваниот период тоа било завршено. ...Не останал
буквално ниту еден Бугарин кој би барал да се чуствува и да се признава себе си за
Бугарин, а не за Елин и кој би сакал да говори и да се моли на својот роден јазик, а
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не грчки’ (123, с. 50-51). Тоа се признава и од бугарски автори. В. Друмев пишува:
‘И самите ние да учиме на грчки, да говориме грчки,да се нарекуваме себе си Грци.
И досега имаше меѓу нас почитувани Бугари кои се погрчуваа, кои се однесуваат...
на грчки, кои ги мразат Бугарите’. Ив. Шишманов подвлекува дека ‘денационализацијата на бугарското население, главно во границите од 15 век наваму, се должи
многу повеќе на доброволно однародување отколку на насилство на грчките духовни власти’ (123, с. 51)
Во Македонија етничката слика исто така била компликувана. Тука заедно
живееле пет јазични и две основни религиозни заедници.157 На почетокот на 19 в.
христијаните биле мнозинство. Концетрацијата на муслиманите се зголемила со бегалци од Србија и Грција,а подоцна од Бугарија и Босна.Историските документи ни
даваат многу примери за македонското национално чуство на христијаните. Охридските архиепископи и владици во Битола, Струмица, Ќустендил, Велес и др. носеле
титули ‘егзархос македониас’ (16, с. 3-4; 254, с. 571).Понудивме факти за истакнат
македонски патриотизам на печатари, писатели и препишувачи, трговци, дејци на
Филики етерија и др. До македонската припадност држел и директорот на руската
компанија, Евестати Деларов, роден во 4-3 в. во Егејска Македонија. Сопственикот
на компанијата во документите запишал: ‘Македонецот Евстати Деларов (в. ‘Дијалог’, год. 14, бр. 195, од 29.09.1989, Спас Попов, Григориј Шелихов- загадочниот
откривач на Алјаска). Како Македонец се декларирал и Јеремонах Амвросиј Пампереј, кој издал (1802 г.) житие на Св. Климент Охридски. За тоа цениме по напишаното од славистот Миклошиќ:‘Пампереј, Македонец, учител во Влахија, ја издал
таа книга според ракопис од манастирот ‘Св. Наум’ ... во Македонија’ (173, с. 15).
Во 1838 г. огнен повик од Виена испраќа охриѓанецот барон Константин Бели ‘кон
своите истородци Македонци’. Ги повикувам Македонците да бидат достојни синови на својата татковина. (Повикот бил на грчки). (Барон Бели е наследник на феудалната фамилија од византиско време Бели, познат уште и како Бардси (300, с.
220). Бардси на јазикот на претсловенското население означува исто бели (алб. Бардхи). Не е интересно дека како високоинтелеигентни тие се иселиле на територијата на Австрија, но го зачувале македонското самочуство). Фамилијата Маленкови
се иселила во Русија, но го зачлувала македонското национално самочуство до денес. Околу 1850 г. како студент во Москва, Константин Петковиќ, роден (1826 г.)
во Башино Село, Велешко, пишува дека е Македонец (293, с. 61). Во 1856 г. Иван
Симеонов пишува: ‘Г. уч(ител) Иван Симеонов, Македонец од село Тарлазие (Трлис, Неврокопско, заб. на ав.), што бил најпрвиот учител на елински во Големо Трново’ (153). Учителот Ѓорши Македонски од с. Радибуш, Кривополанечко, во 1846
г. запишал на ‘Заедничкиот минеј’, во црквата на родното село: ‘Словенското писмо го научив од татко ми, Димитрија Македонски, кој така се вика зашто сме Македонци, а не Грци... И јас си го зедов прекарот Македонски..., да се знае оти сме
Словени од Македонија’ (185, с. 129, 193, с. 196). Соодветна изјава има и архирејот
Димитрија од истиот крај во 1864 г. ‘За моето назначување се заложи г. Михаил
Македонски, зашто сум роден Македонец и службата си ја терам по словенски. Од
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Бога било пишано моето општество Македонија да страда од Грците, па тие и денеска не ни даваат мир, иако сите знаат дека Македонија била постара држава и од
нивното царство...’ (185, с. 129). Учителот од Охрид, кој го зазел местото на протераниот бугарски учител (Бошков) во Солун гордо изјавува: ‘Јас не сум ни Бугарин,
ни Грк, ни Цинцар; јас сум чисто Македонец, какви што биле Филип и Александар
Македонски и Аристотел филозофот’ (185, с. 130). Можат да се понудат и многу
други документи, некои ќе бидат посочени понатаму.
Има некои индиректни сведоштва за националното сознание на Македонците. Така на пр. францускиот генерал Франсоа де Тот, кој добро ја познавал Отоманската империја и кој говорел турски и живеел во Цариград непрекинато околу
14 г. (1757-63, 1768-75), во своите спомени за Турците и Татарите (Momoires du
Baron de Todt sur le Turcs et les Tartares. Amsterdam, 1784) јасно ги разграничува
Македонците од другите народи на Империјата. Тој добро ги запознал и говори со
почит за нив. Ангажиран од турската влада за производство на оружје и утврдувања на заливите, (40, с. 316) генерал Тот најмил за работа ‘1.500 ‘оверењани’ Македонци (во смисла многу работливи, како жители на фр. провинција Оверн, заб. на
ав.) на Турција’. При градбата имало многу тешкотии, но ‘неуморните раце на Македонците ги надминаа’- пишува тој. Но, да се повикаме на зборовите на генерал де
Тот: ‘И покрај тоа што султанот бразаше, им дозволив на работниците да отидат во
недела до сеседното село, да се одморат... Дваесет и двајца Македонци, секој со пушка на рамо... во една крчма пееја песни за победите на Александар (Велики). Во
тоа време еден кораб, натоварен со муниција за Варна...“(Оверн=о верн=верен,Р.И.)
Стр. 49: “Во Македонија бил испратен Стефан Верковиќ. Еве ја инструкцијата што премиерот на Србија, Илија Гарашанин му ја дава на Верковиќ (1862
г.): ‘Јас Ве ополномоштувам, како можете и како знаете- така правете. Само едно
извршете, а тоа е: кога ќе дојде заповед или решение од Европа да ги прашуваат
македонските христијани какви се тие- да кажат дека се Словени, а не Елини’. Тоа
е точно во духот на ‘Начертанието’- ‘Србија обединителка на јужните Словени’.
Самиот Верковиќ, цитирајќи го Хаџи Димко, му пишува (26.02.1982 г.) на бугарскиот премиер Ст. Стамболов: ‘Ако Македонија успее да се отргне од Грците и да
стане словенска, тоа ќе биде заслуга единствено на Верковиќ’.
Ќе направам мала дигресија од историјата за да одбележам дека е крајно време во антимакедонските изливи во Бугарија да се престане со тврдењето:‘испратен
како агент на Србизмот, Верковиќ гледајќи ја вистината на лице место, станува подржувач и заштитниик на бугарштината во Македонија’. Во тој момент кога Бугарите масовно се погрчувале, тие не претставувале закана за српските интереси. Србите сакаат да ги разграничат Словените од Грците. За нив ‘Словен’ е синоним за
‘Србин’. Верковиќ бил испратен да го спротистави словенството на грцизмот во
Македонија. Еве извадоци од негов допис до српската влада: ‘Кога станав агент на
српската влада, основната задача ми беше да го разбудам сознанието на словенскиот народ во тие краишта и да го залува словенскиот јазик од изчезнување... Но, не
треба да им се прости и на Бугарите, кои... измислуваат против мене секакви подлести, мислејќи, дека јас работам за србизирање на Македонија. Тоа не било моја задача и јас никогаш не сум имал таква намера’ (193, с. 218). Српските владетели од
тоа време во лицето на кнез Михаил и премиерот Илија Гарашанин одржуваат добри односи со Бугарите. Гарашанин препорачува: ‘Србија треба да направи нешто
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за Бугарија, зашто и љубовта и помошта треба да бидат заемни’ (273, с. 70; 454). Во
тој однос српските величења одат до таму што српскиот министер за просвета ги
убедувал селаните од некои села во Стара Србија (тогаш под турско) дека ‘Сето тоа
е бугарско...’ (273, с. 80)“. (Значи, поимот Бугари не се однесувал за етничко, Р.И.)
Значи, Србија ги барала македонски простри како на словенски Македонци,
а Грција истите тие како на антички Македонци, што важело и за другите јужни македонски,како не-словенски,кои од Србите како туѓи токму затоа и не биле барани.
На Балканот имало само една држава, Македонија. Таа си оставила свои традиции... Таа била носител на сé. Токму затоа никогаш немало било каква држава
Грција со свој грчки народ и свој грчки јазик. Тоа било можно само од 1830 година.
Тогаш била создадена Грција. Всушност, Хелас, Елада, каде отсекогаш се говорел
само единствениот варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, како во Македонија.
Бидејќи никогаш во Елада немало национално чуство, неа не ја создале Еладците, туку Македонци. Ова се потврдува и според наводите на рускиот цар Николај и Каподистрија. Тие велеле, ним (на Еладците) не им требало држава...
Георги Радулов- Радуле, на стр. 17, пиши: „И организацијата Филики етерија собирала сили. Во 1818 г. раководството избрало полномошници наречени ‘апостоли’ за одделни области. За апостол на Македонија и Тракија бил избран Јоан
Фармакис (26, с. 54), роден во Македонија. (Македонско презиме или прекар, Р.И.)
Раководителите на Филики етерија барале респектирана фигура да ја води
организацијата. Му понудиле на Јован Каподистрија, Грк- државен секретар за надворешни работи на руската влада (1815-22 г.), поранешен (1803-06 г.) државен секретар на Јонската Република. Верен на руските императорски интереси, тој не само што откажал туку и ја попречувал работата на организацијата. Тоа, пак, не му
пречело да прифати (1827 г.) да стане премиер на првата влада на слободна Грција.
Александар Испиланти, син на поранешниот влашки кнез К. Ипсиланти, генерал од руската армија, аѓутант на императорот Александар Први, се истакнал по
војната против Напалеон (во битката ја загубил десната рака), го прифатил (1920 г.)
товарот на водач на Филики етерија за да ги поведе балканските народи на востание“.
Тој бил Комнен Македонец, од македонското царско семејство Комнен. Вакви биле мноштво поединци за слободна тн.Грција. За ова во мојата книга, под 23:
„Хомерови=тн.словенски Морејци=Грци“, август 2007 година, а и следните книги.
Стр. 45: „Грчките учени ја преиначуваат историјата на Македонија. Тие се
стремат, од една страна, да докажат дека древните Македонци биле Елини, од друга страна, да го омаловажат значењето и придонесот на древномакедонската цивилизација. Тие стремежи оставиле впечаток и на странските набљудувачи. (Ирвин
Стоун во својот биографски роман за Хенри Шлиман опишува како грчкиот учен
Стаматкис одрекува факти што говорат во корист на древно македонската цивилизација. Грчкото безобразие го натера англискиот историчар Ерик Хобобаум да
каже во интервју за в. ‘Елефтеротипија’ (1995 г.), дека ‘3000-те години континуитет
на грчката нација се само мит’ и тврдењето, дека Македонија припаѓа на Грција ја
има истата сила како и Французите да тврдат дека ‘Италија припаѓа на Франција,
зашто Јулиј Цезар ја освоил Галија’) “.
Само Галија била бригиска, а според авторите во Елада дошле Бригите, итн.
Бидејќи се говори за Македонците,за нив се дополнува,што пиши Г.Р.Радуле
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Стр. 65: „Прекрасен пример за бугаризацијата на село крај Битола дава Хенри Брејсфорд (414, с. 162-163).Еве што пишува тој: ‘разговарав со имотен селанец...
Добро говореше грчки... Го прашав: ‘Твоето село грчко ли е или бугарско ? Тој одговори: ‘Сега е бугарско, но пред четири години беше грчко’. ‘Како се случи тоа
чудо ?’, го прашав малку нервозно. Тој рече: ‘Господине, ние сме сиромашни луѓе,
но бараме да си имаме учители и поп. Порано имавме грчки учител. Му плаќавме
по пет фунти годишно и го храневме, а грчкиот конзул му даваше уште пет фунти,
но немаше поп во селото. Делевме еден со неколку села. Но, тој доцнеше и не беше
одговорен. Отидовме кај грчкиот владика со молба да направи нешто. Тој не неправи ништо. Бугарите чуле за тоа и му предложија да ни дадат поп што ќе живее во
селото и учител на кој ништо нема да му плаќаме. И ние станавме Бугари’ “.
Се говори за бугарско под Бугарската егзархија, а грчко Цариградската патријаршија. Меѓутоа, оваа била македонска, никако под еладската Атинската црква.
Стр. 88: „Руските војски доаѓаат близу до Цариград. Тука, во Сан Стефано, е
склучен ‘Санстефански мировен договор’, со кој се прекинува војната. Според тој
договор, сите балкански земји, со исклучок на турската престолнина и мал регион
до неа, се одземаат од Турција.Речиси цела Македонија, Корчанско од денешна Албанија, гр. Врање и неговата околина од денешна Србија биле вклучени во рамките
на т.н. ‘Санстефанска Бугарија’. Добиеното ги надминува и најамбициозните планови на бугарските патриоти. Едвај некој од бугарските револционери (кои мечтаеја за ослободување само на географскиот поим Бугарија, или и Софискиот, Пловдискиот и Старозагорско) си ја претставувал Бугарија во такви граници...“.
Стр. 90: „Русија ќе го оцени тој договор како своја дипломатска грешка. Весникот ‘Петербуршки ведомости’ во бројот 315 од 1900 г. пишува: ‘Склучувањето
на Санстефански договор од руска страна беше голема грешка, зашто тој договор
од Македонија направи чисто бугарска територија, а всушност таа е словенска, но
не бугарска’ (123, с. 157). На почетокот на 80-те години на 19 век Русија ќе заговара автономија на Македонија“.
Стр. 103: „Кон крајот на 1879 г. во Русе биле организирана друга Македонска лига (125) со претседател Васил Дијамандиев (охриѓанец, руски воспитаник),
учител,касиер Георгиј А. Георгов и секретар Мавро (можеби е псевдоним).Под притисок на бугарската влада таа била преименувана во Бугарско-македонска лига...
Во 1880 г. Лигата подготвила модерен ‘Устав за идното државно уредување
на Македонија’, земајќи го за образец белгискиот устав...Член 1 ги определува границите на Македонија, а чл. 2 подвлекува дека во тие граници ‘се создава држава
Македонија, под врховен суверенитет на Неговото Величество Султанот, под покровителство на европските големи сили, како автономна држава на македонскиот
народ и другите националности што живеат во нејзините граници’. Во чл. 3 се декларира дека во македонската автономна држава живеат: Македонци- 705.000, Турци и Помаци (муслимани)- 450.000, Арнаути(православни и муслимани) 75.000,158
Евреи- 65.000, Грци- 61.000, Власи и др.- 41.000. (Како што гледа читателот, Бугари
и Срби во Македонија нема).159 Се признавале сите вероисповеди во Македонија, а
православната црква на Македонците требало да се нарекува Охридска архиепископија и да биде седиштето во Солун (349, с. 60-64)...“.
158
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Бидејќи Помаците се со Турците, тие како муслимани се Турци. За Арнаути Геги, без христијани.
Грци припадници на македонската Цариградска патријаршија, а Власи само на Романката црква.
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Стр: 114: „...Британскиот дипломат Ц. Елиот (C.Eliod) пишува (11 мај 1897
г.): ‘Во Македонија нема Бугари или Срби туку само Словени и населението, со исклучок на Албанците, е доста хомогено за да создаде една привилегирана провинција на Македонците’...“. (Во Македонија Македонците биле хомогени, Р.И.)
Значи, произлегува само едно: Македонија на македонските Македонци.
МАКЕДОНСКИ МАКЕДОНЦИ
Кога се говори за античка=етничка Македонија, битно е која таа била.
Елизабет Баркер160 пиши: „Други спорни прашања се точно територијата на
Македонија и националниот карактер на Македонците. Чисто македонска држава
немало уште од многу поодамна, а за најчиста се смета онаа држава од четвртиот
век од старата ера, која постоела многу векови пред тоа, но најмногу се развила и
прочула во времето на Александар Македонски и неговиот татко Филип. Меѓу тоа
време и 1912 година, Македонија припаѓала на Римската Империја, потоа на Византиската Империја,која се смета за македонска држава и продолжение на античката
Александрова империја, па потоа на Средновековната Самоилова држава, која неправедно ја истоветуваат со Бугарија, на повремените деспотски или вазалски самопрогласувани држави на многу отцепнички византиски кнезови на Балканот, и
на крајот и на Отоманската Империја, која се задржала на Балканот скоро пет векови. Следствено нејзините граници биле многу променливи. Некои српски историчари инсистирале на еден поголем дел од неа, особено на Скопскиот регион на северозапад, за кој се сметал дека тој не припаѓа на Македонија, туку на некоја ‘Стара Србија’. Секако, најприфатливо е констатацијата дека географската територија
на Македонија е територијата која на север граничи со високите планини северно
од Скопје и планинскиот венец Шара, на исток со Рила и планинскиот венец на Родопите, на југ со Белото Море (Егејското) и преку Солун со планините Олимп и
планинскиот венец на Пинд, на запад со езерата Преспа и Охрид. Нејзината целосна површина изнесувала околу 67.000 квадратни километри.Но оваа не е нејзината
максимална територија, туку таа е само најприфатената проценка на скоро сите модерни историчари и научници“. (Илинден: Херонеа, востание 1903 и АСНОМ, Р.И.)
Значи, Македонците отсекогаш биле едно и единствено само Македонци.
Како се одвивало менувањето на името Македонци, во прилог се наведува
што пиши Георгиос Накратзас. Тој на стр. 99 вели: „Терминологијата на мајчин јазик на жителите на гореспоменатите села од новогрчкиот простор продолжува и денес со измачување; конкретно, додека пописот од 1928 год. за регионите Лерин и
Костур се наведуваат 82.000 жители кои го ‘зборувале грчкиот јазик’ и 38.566 жители кои го зборувале ‘македонскословенскиот јазик’, за пописот од 1951 год. за
Костурската префектура ‘македонословенскиот јазик’ беше прекрстен во ‘словенски’,кој го зборувале 1.009 лица“.Значи,Македонци, Македоно-Словени и Словени.
Стр. 142: „Во нашата земја, ние константираме со олеснување дека младото
поколение на историчари започнува да дава сигнали за промена на менталитетот.
Неодамна една група историчари објави еден значаен труд под назив ‘Идендитети
во Македонија’, во кој се наведува: ‘Впрочем веќе повеќевековната библиографија
160

“Macedonia”, Its place in Balkan power politics, p. 9, Elisabeth Barker, Royal Institute of International
Affairs,London & New York, 1959.Превземено од Симе Пандовски,„Македонија од древнина...“,2003.
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по Македонското Прашање во голем дел се состои од црни библии на злосторства и
на национална чистка од секаков вид’ “.
Стр. 181: „Терминот ‘развратен’ јазик беше употребуван мошне често во грчката националистичка библиографија и се однесуваше на карактеризирањето на
словенскиот јазик, познат како македонски, кој бил испомешан со грчки или турски
зборови, нешто што кое е појава и во новогрчкиот јазик“.
Катаревуса на Кораис беше вулгаренкоине, в=б, а димотики уште повеќе вулгарен=народен јазик со повеќе варварски=пелазгиски=тн.словенски зборови. Пак,
коине бил македонски јазик, тн.грчки. Турскиот покрај монголски=турски имал и
бригиски=фригиски, тн.Хомерови. Вакви зборови во Р.Македонија биле прогласени за турски, а истите тие зборови во Турција македонизми. Дури во Р.Македонија
покрај турски и грчки, биле прогласен за влашки и албански, а сите тие биле македонски употребувани и во македонски Епир и Албанија, кои биле склавински. Не
само тоа, дури и српски и бугарски. Пак, српскиот и рускиот јазик биле Кирилови.
Кога се говори за турцизми, за пример се наведува Љубомор Кљакиќ. Тој на
стр. 164 пиши: „Ако го следимо понатаму Будимировото трагање и заклучоци...подоцна се појавува Хомеровиот Олимп и Вергилиевиот Елусиум. До ваков заклучок
нас не води Будимир, кој, повикувајќи се на Вук, го пиши следното: ‘Вуковата сложеница на турскиот тип рај- босилок како вистински да укажува на некој нарочит
врт како и еврејски Еден, чие тоа не е првобитно значење’ “.
Како што Еден=еден и рај=рај, а зборот рај никогаш не бил турски. Ова се
потврдува со наводот поимот рај никогаш не бил монголски, туку бригиски, а Бриги биле Келтите/Галите со својата река Рајна која извира од Раетска Планина. До
денес рает=рајет е бригиски: рајет=рај ет, а ова ет=ит како фригиско е во Мала Азија. Ова мора да се истакне, затоа што „таткото“ на Турците Јозеф фон Хамер сите
бригиски (б=ф)ги прогласува турски=монголски,а тие зборови не се кај Монголите.
Бидејќи се говори за турски, Омер бил Омир, е=и; Сулејман=Силејман, у=и,
ј=и, силен Ман=човек,мена=мина=луѓе; Султан=Силтан=силтан=силатан=силат ан.
Стр. 281: „Но во однос на етничкото самоопределување на жителите на соседната (п. ј.) Република Македонија или на дел од оние словенофони Македонци
во грчка Македонија кои се сметаат себе си етнички Македонци,се мобилизираа како Александар Велики (Македонски, Р.И.)...“.
Нацијата е само лична определба, а најстара нација е француската од крајот
на 18 век. Пак, сите други следат потоа. Значи, нацијата е само државнотворносна.
Георги Радулов-Радуле, „Историја на Македонија“, 2009, Скопје, на стр. 5,
пиши: „Османлиската империја навлегува во 19 век под закана од силни надворешни непријатели и разјадувана од внатрешните проблеми, Централната власт, како што беше подвлечено, не ја контролира состојбата во државата. Али паша Тепелен (Јанински) е независен владетел на голем дел од Епир, Албанија и Македонија.
Во Серез управа моќниот феудалец- Исмаил бег. Во Видин командува друг независен паша- Осман Пазватоглу. Самостоен господар е и египетскиот паша Ахмед
Али (роден во Кавала).161 Во 1805-1806 г. јаничарите креваат востание во Европска
Турција. Во 1807 г. востанието го зафаќа Стамбол. Јаничарите го симнуваат (29.05.
1807 г.) од престолот Селим Трети и го поставуваат Мустафа Четврти (203, с. 69).
161

А.Донски,„Уделот на Македонците во светската цивлизација“,стр.151пиши: „...во Македонија се
родил и Ибраим Паша (1789-1848). Тој бил познат војсководец и вицекрал на Египет...во Кавала...“.
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Соборците на Селим Трети се собираат во Русе. Создаваат тајно здружение ‘Русенски пријатели’. Русенскиот паша Мустафа Бајрактар, призврзаник на Селим Трети,
тргнува со војска и го освојува Стамбол (Цариград, Р.И.)...“.(Ахмед=Мохамед,Р.И.)
Стр. 29: „По Кримската војна Турција широко се отвора кон Европа. Навлегуваат европски стоки и капитал. Во Македонија почнува да се развива претприемништвото. Се основаат претпориемнички претпријатија. Напредува и селското стопанство. Во него навлегува техниката, но тоа сепак останува примитивно. Се
градат патишта, телефонски линии и железнички пруги. Железничките линии Солун- Цариград, Солун- Скопје (1873 г.) и Солун- Битола и уреденото пристаниште
го наметнуваат Солун како главен транспортен јазол во Македонија.
Транспортот, производството, трговијата и географската посебност на Македонија (со четири главни реки што се влеваат во морето од двете страни на Солун и
речиси целата територија на државата свртена амфитеатрални кон него) преку новиот канал го прават многу способно македонското стопанство. Новиот транспорт
ги интензивира комуникациите на луѓе на надрегионално ниво. Ширењето на комункативниот простор ги формира економските и политичките интереси на религиозните, јазичните и социјалните групи. Соучествува во формирањето на националното чуство.
Продолжува организирана и неорганизирана борба за слобода. Во Западна
Македонија се прославил Кузман Капидан. Разбојниците го правеле непонослив
животот на мирното население. Селаните побарале од Џеладин бег во Охрид да му
го прости прекршокот на Кузман (грабнал девојка), да го назначи карседар (началник на нередовна жандармерија) и да му дозволи да ја разчисти областа од разбојниците. Џеладин бег се согласил, Кузман му поставил услови. Бегот ги прифатил.
Најстрашните разбојници биле Арнаутите Осман Мура и Дервиш Муча. Кузман
Капидан ветил дека ќе се справи со нив. Не минало многу време и Џеладин бег ги
добил отсечените разбојнички глави, врзани една за друга со косите (42, с. 171). За
Кузман Капидан Македонците испеале песни, се раскажуваат легенди кои го вдахнуваат Гр. Прличев да ја напише поемата ’Сердарпот’ “.
Кога убиваат Македонците, тие како витези се борат гради в гради, никако
зад грб, како што било дело на тн.Албанци. Кога Македонецот убива, тој на својот
непријател му довикнува, за жртвата да си го види својот убиец. Напротив, тн.Албанец како кукавица убива, од зад грб, без да му даде можност на жртвата да си го
види својот убиец. За ова веќе сум пишувал... Македонецот, како витез, само му ја
откинува главата на непријателот, и со своја нога неа ја нагазува, на потчинетост,
што е и рангирање во животинскиот свет, мажјакот владетел на својата област, која
дури си ја обележува со мочка...Напротив, Албанецот како Монгол жртвата ја расекува дури на парчиња...,неа ја набива на кол,тој е дервиш=дер (и) виш (виси),обеси.
Неспоредливост меѓу инзвонредните Македонци и крволочните тн.Албанци.
Следи Мохамед Али Египет го развил, а до денес Албанија е најнеразвиена.
Мохамед Али бил Македонец,што самиот го тврдел,наведно во моите книги.
Меѓутоа, бидејќи не смеело да се употребува името Македонија, што го потврдиил
и Мартин Бернал,тој бил прогласен за Албанец.162 Па тој бил роден само во Кавала,
162

WOLF SEIDL (1981), “BAYERN IN GRIECHENLAND”, Die Geburt des griechischen Nationalstaats
und die Regierung Koenig Ottos, пиши: „Во метежите, кои ги следеше напалеонската инвазија на Египет, се вивна Македонецот Мехмед Али на чело на албанската телесна гарда за паша од Египет и на
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а таму ни денес, ниту некогаш, имало Албанци. Бидејќи Албанци имало азиски Арнаути (Геги) и балкански Скиптари (Тоски), а Албанија секогаш била на Кавказ, авторите не се потрудиле да одгонетнат, какви биле тие Албанци: монголски или пелазгиски. Битно е дека Египет со Мохамед Али се вивнал, дури економски ја достигнал Англија. Бидејќи не смеело да има други богати освен Англија и други
европски земји, тие Египет го рушиле, како што отсекогаш на македонска Македонија и се прави. Токму затоа Македонија се подели и дели и Македонците се истребувале и истребуваат. Земјите кои ја делеле Македонија, нивната НАТО во 2001
година врз неа изврши агресија и тоа во полза на монголско-пелазгиските Албанци.
Како потврда дека на Европа македонска Македонија и нејзините македонски Македонци и пречат, европските земји, кои како држави се само од крајот на 18
век, започнувајќи само со Франција, а Германија163 само по Србија и Грција, Македонија само ја распарчуваат и нејзините Македонци ги истребуваат. Па со неа и со
нив да се заврши следи Букрештански договор (1913 година), кога таа беше растргана од европските „чеда“ Грција, Србија, Бугарија и Албанија. Бидејќи секој договор трае најповеќе 100 години, во 2001 година следи Рамковен Охридски договор,
со кого сите стануваат Македонци, само македонските Македонци биле со словенско потекло. Заради дволичноста на Европа денес во Македонија живеат Македонци: Словени, Албанци, Турци, Цигани, Срби, Власи..., без македонски Македонци.
Исто така, во рамковниот договор не се кажува какви Албанци има: азиски и
европски. Тие според него остануваат народ, азиско-европски збир на муслимански
паразити, кои како малцинство опстојуваат на сметка на православните, Македонците, што било за време на Османовото Царство до 1913 година..., дури и од 2001
година. Ова се потврдува и со тоа што во рамковиот договор нема финансиска рамка, според која секоја припадност=националност (нација, народ, племе,група луѓе)
во државата во сé не учествува според својот удел. Па со него македонските Македонци постанале заложници од колонисти во својата сопствена земја, а тие друга
никаде немаат. Токму затоа на Македонците им преостанува да се ослободи од расистичко-фашистичкиот рамковен договор во полза на монголските Арнаути. А тоа
е едноставно изводливо и тоа само еднаш засекогаш да важат меѓународните закони кои важат во Франција со околу 50% Французи, што важи за повеќе национална
Шпанија..., Скиптарија и Грција. За доказ дека во Европа не важат меѓународни
закони е пр. името на Р.Македонија со кое има проблем најпроблематична Грција.
Меѓутоа, за муслиманските турски Албанци христијаните, всушност правосланите, се само едно: токму затоа Македонците од турските Албанци или ќе бидат
исламизирани или истребени, што со векови го прават муслиманите, дури со подршка на Европа. Следи Македонците во својата Р.Македонија не смеат да подигнуваат свои православни објекти, а тие турски Албанци кога и каде сакаат подигаат џамии, тие никој не го фермаат, кога ја имаат европската... подршка. Затоа Р.
Македонија стана преполна со џамии, дури и директно од Алкаеда 50 џамии...
Дури кога турските Албанци некогаш ќе достигнат и 30%, бидејќи Скиптари
(Тоски) според сите албански извори во Р.Македонија се само 10%, а Арнаути (Гесултанот му станал најмоќниот и најопасен вазал“. Тој бил со своите Албанци и ги уништил Мамелуците (Арнаутите).Тој како Македонец бил способен и допринел да напредни Египет како Англија.
163
Германците имале интерес за Македонија. Следи книга: “Das Deutschtum in Mazedonien” von Mar
Brunau, Stuttgart, 1925.Тој бил жупник во Кенисберг:Балкански и Светски војни и агресија во 2001 г.
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ги) 90%, монголските Арнаути со своите 27% ќе бидат скиптаризирани од најмалцинството 3% Скиптари. Исто така, Македонците со исламска вероисповед и Србите од Санџак, политички наречени Бошњаци, а со Босна тие немаат врска, кои во
Р.Македонија како Турци дојдоа, од неа да се преселат во Турција, и тие сите ќе
мораат да се скиптарозираат. Истото важи и за Циганите, а и други. Бидејќи во скиптарскиот јазик има татаро-турски зборови, сите ќе бидат монголизирани. Пак, на
Арнаутите јазикот им е татаро-турски. Токму со таквите зборови тие по нешто се
разбираат со Скиптарите.Не случајно,авторите пишат, скиптарскиот бил од Кавказ.
На 03.06.2010 до Уставниот суд на Р.Македонија горново напишано беше
дел на мојот испратен предмет за неуставноста на употребата на скиптарскиот јазик, оти Скиптарите се многу мало малцинство 1,4%.Оваа процена е моја,затоа што
само Албанци во Р.Македонија и тоа без нивните фалсификати се само 14%. Уставниот суд на Македонија го одби мојот предмет. Меѓутоа, неуставноста е останата.
Томе Чукалка, на стр. 29, пиши: „Во 1952 година во клубот на новинарите
на ФНРЈ во Белград, како што извести македонскиот новинар, дописник на политика, Ј.Поповски, дошол некој стар човек со ескортажа на два млади луѓе и прашал во
клубот дали има тука Македонски новинар ?- За среќа тука се погодил Ј.Поповски.
Тој стар чичко бил адвокат и секретар на Никола Пашиќ (претседател на српската
тогашна влада) и учествувал во мировните Нејски договори кај Парис. Па тој чичко
адвокат Протиќ, му кажува на нашиот новинар, јас сум стар и можи брзо да починам, но ми лежи на душата една мисла која ме вознемирува се дури не им ја кажам
на Македонците. Кога картите за границите со т.н.‘Грција’ (Т.Ч.) беа исцртани и
усогласени, останаа наредниот ден само да се потпишат, ние појдовме на спиење.
Но нешто по 12 часот вечерта, доваѓа Пашиќ по пиџами и ме разбуди во мојата хотелска соба. Ми вели станувај треба да ги направиме картите со границите со т.н.
Грција. Таа наредба е добил од српскиот крал кој се спогодил со атинскиот крал, да
се повлечат границите на север, т.е. тоа е денешната граница.А договорената и усогласената на картите границата била нешто над Солун. Така најголемиот дел од
етничка Македонија остана под окупација до денес под атињаните“.
Меѓутоа, Македонците понатаму останаа да се борат за својата Македонија.
Ханс-Лотар Штепан, на стр. 16, пиши: „Кусиот период на македонско-бугарското разбирање од февруари 1999 до февруари 2000 год., многу потсетува на југословенско-бугарската согласност по 1944 год. помеѓу Тито и Димитров.Како што
искусниот експерт за Балканот, Виктор Мајер (Viktor Meier), накусо го резимираше
настанот, комунистичката солидарност одеше дотаму што обете страни: ‘серионо
биле посветени на идејата на Балканската федерација, и во август 1947 год., на
Блед, ветиле дека ќе се стремат доследно и ‘чекор по чекор’ да ја реализираат. Како
составен дел од оваа идеја беше обедиднета Македонија’.’
Овде не е намерата да се поттикнува каков-годе ревизионизам. Но од клучно
значење е решавачкиот факт дека ‘Бугарија на Димитров...беше понесена од концептот за обиденета Македонија како дел од Балканската федерација и... дозволи
соодветни активности во Пиринскиот дел на Македонија’.
Учеството на Југославија во граѓанската војна на страната на комунистите
во Грција 1946-49 год., ја отвори и можноста таа евентуално да си го врати анектираниот дел на Македонија од страна на Грција во 1913 год., и да и го придодаде
на Република Македонија формирана во 1944 год. во рамките на СФРЈ, сé до моме-
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нтот кога Сталин ја стопираше понатамошната реализација на овој проект, веројатно поради ‘договорот за процентите’ со Западот,првенствено со Черчил (Churchill)
Впрочем и македонското малцинство во ‘Северна Грција’ се приклучи во граѓанската војна од страната на комунистите, со нивно ветување дека македонската
покраина Северна Грција ќе се здобие со автономија. (Ова по поразот скапо ги чинеше). Па така, Марк Мацовер (Mark Mazower) напиша дека,
‘граѓанската војна во Грција делумно беше војна помеѓу режимот во Атина
и славофонското мацинство на северот. Овие се надеваа дека ќе добијат еден вид
автонимија...’ ‘Грчките комунисти ба поразени дури по една долга граѓанска војна,
која ... остави повеќе мртви, затворени и протерани отколку германската окупација’. (исто, стр. 199 и 207)
Германскиот експерт за Балканот,Маргардич Хатчикјан(Magarditsch Hatschikjan) во своето сеопфатно дело ја дава најпрецизната и најисцрпната анализа на четири годишната југословенско-бугарска епизода, со детален осврт кон Македонија.
Во тоа време- кога Бугарија немаше причина да оперира со лажни бројки- на пописот одржан во реални услови во Вугарија 1946 год., како Македонци се изјасниле
2.4% од вкупното население (169.544 лица).Само во Пиринската област,‘околу 70%
од населението во графиката за националност навеле македонска’. По забраната од
страна на Сталин, Димитров по 1948 год. не се задоволил само со поништувањето
на гореспоменатата дозвола. На следниот попис, во графата за македонско население во Бугарија се појави бројката 0,01%, податок измислен од комунистите.
Целиот тој случај беше уште посрамен, и доколку не беше сериозен, ќе мораше да се нарече смешен. При следниот попис, кој вообичаено се одржува секои
10 години, новата партиска директива во комунистичката бирократија сé уште не
беше спроведена, па така и во 1956 год. процентот на Македонците во вкупното население изнесуваше 2,5% (187.700). Дури следниот попис ги даде посакуваните (горенаведени) резултати. Оттогаш Софија го користи секое кризно заострување на
односите за ‘да се направи историска ревизија во поглед на Македонија’, и тоа- покрај 1948 год. и при советската интервенција во Унгарија 1956 год., и при навлегувањето на земјите од Варшавскиот пакт во Чехословачка 1968 год.’. “.
“BILDER VON MACEDONISCHEN KRIEGSSCHAUPLATZ”, IM AUFTRAG
EINES GENERALKOMMANDOS, HERAUSGEGEBEN VO DER MÜNCHENER GRAPHISCHEN GESELLSCHAFT GESAMMELT UND ZUSAMMENGESTELLT VON LUDWIG VON BUERKEL, LEUTNANT D.L. TEXT UND TITELBLATT- ZEICHNUNG VON
HANS SCHMIDT-ANNABERG, LEUTNANT d. L., 11.-20. TAUSEND, VERLAG DER MÜNCHENER GRAPHISCHEN GESELLSCHAFT PICK & CO.

На насловната страна е поставена сликата на Александар,со напис само Александар. Следи војното означување. Книгата започнува со насловот „Македонија
во историјата“. Во тој наслов се говори за Филип и неговиот син Александар Велики. Потоа се говори за Самуел (околу 1014) со царот Василиус II. Следи 1453 година подпаѓање под Мохамед II. „Во сите сеќавања приклучително е развивање на
балкански држави веќе 70 години...и со Балканските војни се проба да се реши македонскиот проблем“...дојде 1913 мир во Букурешт...
Следи земјоделски култури,за геологијата на Македонија и е делот на слики.
Кога се говори за 1913 година, Македонија била поразвиени многу пред соседите. Често патеписците се чуделе како било можно Македонците да не сакаат да
живеат во Отоманското Царство со многу поголем стандард отколку во слободните
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балкански држави, кои живеле во сиромаштија до гладување. Патеписците не можеле да ја сфатат борбата на православните кои се бореле од исламското турско ропство. Ваквата економска благосостојба изчезнала со поделбата на Македонија, таа
била оплачкана, а нејзините Македонци дошле до питачки стап. Следи нивното помасовно иселување не само во европските и прекуокеанските земји туку и во соседните, кои имале и македонски територии. Токму затоа таа многу заостанала.
Нејзиното заостанување било и поради тоа што напредните Македонци како
нивни непријатели биле ликвидирани, а нивните задолжувања ги воделе само изроди, кои биле во служба на окупаторите. Дури во Вардарскиот дел на Македонија не
се основале школи. Така Македонците, кои до 1913 година, беа многу пописмени
од жителите во Србија, новите генарации станале потполно неписмени. Поради одметничкото владеење на српскиот окупатор со Не-македонски и македонските изроди, народот бил сé повеќе и повеќе оплачкан.
За време на Втората светска војна Македонците самите се избориле за своја
независност. Следи пуч на АСНОМ-ската власт, сите Македонци биле ликивидирани, па продолжило владеењето на изродите. Во ваквиот ненароден режим, Македонците маченички ја подигнале својата земја, и многу нешта подигнале и направиле.
За да се види дека понатаму владееле изродите,пред распаѓање на СФР Југославија,
изродите ги изнесле девизите вон СР Македонија, и разни банкарски злоупотреби
со девизите на Македонците раселени низ светот. Со државни пари без камати итн.
се купувало сé и сешто, а тоа било од луѓето на власт, и нивни блиски.
Се создале партии, чии нивни челници не се бореле за народот, туку лично
за себе. Најбитни се двајца македономрзци, кои го мразеле и мразат македонскиот
род. Тоа биле изродите, со српско и бугарско означување, Бранко Црвенковски и
Лупчо Георгиевски. Тие дозволиле имотот на народот да го оплачкаат луѓето кои
дотогаш беа на власт, тие станаа богаташи, капиталот го изнесле во странство, а
народот кој тој капитал со генерации го создавал, бил исфрлен на улица. На ваквите личности Македонците им го уништувале родот, што мора да се случи со нивните семејства, од нивните родови не смее да опстои ниеден, обврска на идните генерации, сé додека има останато било што од нивниот изроднички род. Ова важи истото со газдите на од нив законски оплачканиот народен имот. За да се потврди, дека тие отсекогаш биле само арамишта, никакви работници, тие како такви биле раководители на претпријатијата. Тие во нив не постигнале никаков успех, што се
потврдува со доказот дека СР Македонија во СФР Југославија била само пред Косово, а со нивното плачкашко делување поради нив Македонците масовно бегаат,
тие да се спасаат од ваквите тиквари, кодоши и арамишта. Следи Австралија, Канада и други земји да станат македонски, а потоа таму одмакедончат, а Р.Македонија
до потполност да се одмакедончи. Па на ваквите одмакедончени лица повеќе и не
им е битно името македонско, за кое изродите самоволно почнале да преговараат.
За да се потврди дека состојбата била ваква, тие преговараат за македонското име, заборавајќи дека само токму за тоа име со векови, дури милениуми се крвари. Значи, по АСМОМ-ска Македонија до денес делуваат изродите, кои како ѕверови до денес заработуваат на името Македонија, кое за Македонците е најсвето. Ваквите ѕверови доволно се регистрирани. Следи и ним мора да им се истреби родот.
Ваков изрод бил Киро Глигоров, кој бил донесен од луѓето на веќе горе двете забрадени недорастени детишта. Не само што овој си дозволил да разговара за
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името Македонија, Македонци, македонско со македонските Грци, затоашто Европа тн.Грција ја основала благодарејќи на македонската историја со Филип и Александар Македонски и нивната возобновена Македонија, тн.Византија, тој во Европскиот парламент Страсбург го промовира името Словени, запечатувајќи му ја судбината на македонска Македонија и македонските Македонци. Овој изрод мораше
да го смени ВМРО-ДПМНЕ со неговото неизгласување. Меѓутоа, Лупчо Георгиевски не беше со цел да победи македоштината, туку бугарштината... Следи тој да ја
смени „експертската“ Влада со акад.проф.д-р.Никола Клусов, кој бил на „Голи
Оток“, а не знаел зошто, за ВМРО-ДПМНЕ да ја изгуби власта, таа да излезе од Парламентот, и место да се уништи после АСНОМ-ската СКЈ, СДСМ, се уништи и
оплачка стопанството, народот беше исфрлен на улица и до денес се разговара за
името со циганската тн.Грција, која отсекогаш била македонска, а Долна Македонија за првпат станала тн.грчка само од 1913 година,чие траење завршува во 2013 г.
Токму од овие тиквари, кодоши и арамии и јас лично бев ликвидиран...
Бидејќи јас бев вработен во научна установа во Германија од 04.11.1972 до
04.11.1976, на Главната железничка станица во Минхен, редовно земав „Македонска нација“, која ја издаваше Драган Богдановски. Редовно се говореше за кодоши,
од кои беа истребувани само оние кои како Македонци се бореле за македонска
Македонија. Во Битола се запознав со Тоде Шамбевски, чиј стрико во Германија
беше убиен од безбедносните снаги на СФРЈ. Таквите Драган Богдановски го спровеле во затвор во Скопје...
Кога Драган Богдановски се враќаше во Македонија, тој од кодошите, како
што беше новинарот Тоде Петревски, според кого има и награда, во „Нова Македонија“ беше најдрско напаѓан. Никој не се јави Драгана да го одбрани. Јас се јавив
во „Нова Македонија“, и мојот напис на 29.08.1990164 беше објавен. Следи јас
лично во Битола бев напаѓан и навредуван од Тоде Петревски...
Редовно во „Македонска фаланга“ и „Македонско сонце“ пишев за античка
историја. Тогаш на барање на Симе Пандовски со него се запознав. Тој беше повратник од Торонто- Канада. Тој имаше добро занимање. Место тој со него да заработува, тој му се посветил на неговата Македонија. Од него дознав дека Драган Богдановски отишол кај него, и со плачење му рекол: „Јас на Лупчо му најдов телефакс од Софија, Бугарија. Па тој не бил Македонец, туку Бугарин“. Следи за бугарштината на Лупчо Драган со него да води полемика во „Нова Македонија“...Јас бев
изненаден и разочаран кога челникот во Битола ми рече: „Ќе го донесиме Симеончето“. Јас тогаш бев изненаден, а бев неспремен да се исмејуван со изродите, одма се разгневив и со него се расправав...Бев повикуван на состаноци. И бидејќи бев
само Македонец, од него бев остранет. Тогаш сфатив во каква заблуда сум...165
На Симе Пандовски му велев: „Бидејќи ти живееше во Торонто, ги знаеш
кодошите, напиши за нив“. Бидејќи тој ништо не напишал, кодошите станале најголеми, само на сметка на намачениот македонски народ кого го оплачкале.
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Тој беше мој прв напис за Македонија, што може да се види во мојата листа на написи и трудови
во мојата втора книга „Нов Александар Македонски“ (тн.Скендербег), прво издание,од 2000 година.
Ваквите изроди, кои ги кодошеа Македонците во странство, и денес со своите мустаќи...се најбучни.
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Секој Македонец се бори да се обедини секоја педа македонска земја. Бидејќи за Бугарите Македонија не била нивна, тие со Скиптарија ќе си разменеле територии. Скиптарија отсекогаш била македонска. Проблемот со Албанците (Скиптари и Арнаути),кои се колонизирани вон Скиптарија, не е
наш, туку на Турција со Виена и Рим. Како што тие ги колонизирале, тие нека си ги отколонизираат.
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Токму од Безбедноста на Драган Богдановски му испратиле луѓе, тој да ја
основа ВМРО-ДПМНЕ. Тие знаеле дека Лупчо Георгиевски бил Бугарин. Тие со
бугараши сакале таа партија да им е во функција на власта, а со бугарашите таа да
не успее. Тоа го знаел Драган Богдановски, па велел, доволно ни се само 1-2 места.
Од еден нашинец излегла книга за Драган Богдановски и други, а рецезент и
бил Александар Донски. Тој во неа сé оставил, дури пцовки, кражби на кебиња и
што не. Ама стои и: прво се ослободува државата, а тек потоа се говори за системот. Таа книга ми ја даде еден нашинец, кој е парламентарец/живее во Австралија.
Бидејќи нашинецот во Австралија сакал да пиши книга, како претходната, а
против Драган Богдановски, оти Драган Богдановски на закажаните состаноци не
доаѓал, а не дека секогаш бегал од кодошите, па тој само самиот си се спасувал...
На нашинецот во Битола му реков, што пишел Јозеф фон Хамер: Османите
пишеле само добро, оти лошото не сакале да му го остават на наследниците. Ако
сакаш ти да пишиш, мора да го прочистиш текстот, а не смее да остане сé и сешто,
што го дозволил Александар Донски во претходната книга. Ако сакаш ќе ти помогнам без нахнада...Тој не сакаше ништо да прочисти, дури против Драган Богдановски. Ова е неопоходно затоа што младите генерации со она што внатре било/е напишано, ќе сфатат, дека тие тоа што го чинеле биле не моќни и неозбилни.
А како не ќе биде така, кога Безбедноста сите ги имаше во свои раце...
Зачудуваше, кога се тврдеше Драган Богдановски бил кодош. Тогаш јас му
реков: како е можно, Вас некодоши ништо не ви недостасува, а еден кодош бил
убиен. Дури Драган Богдановски бил мачен в затвор, нозете му биле кршени, а
окото горено. Вие сé да постигнете како бесни трчавте и сé гледавте да добиете.
Р.Македонија била/е македонска. Нејзината земја била/е македонска. Сите
оние кои немаат доказ за сопственост на македонска земја и македонски имоти, тие
треба да бидат повратени, тие да постанат повторно македонски. Ништо не смее да
се отуѓува на лица кои не се Македонци. Треба да започне процес на населување на
Мариово со Мариовци и други Македонци, а не тоа да се оттуѓува и да постане не
македонско, што важи и за Демир Хисар а и други делови на македонска Р.Македонија.Оваа треба да биде обидинител на античка=етничка Македонија и пошироко
за да се поврати угледот на Битола . Да не се изуми, Битола бил главниот град.
ГЛАВНИОТ ГРАД БИТОЛА
Битола бил битен град за опстојувањето на Бригија и пошроко Балканот. Таа
денес од Немакедонци и изроди се запоставува, одмаздувајќи и се на Битола и на
нејзините граѓани. Всушност, самите ние само се уништуваме и изродуваме.
Нада Проева, на стр. 53, пиши: „За поприлично излижаниот натпис во црквичето Св Ана во с. Олевени- Битолско се воделе долги дискусии; денес, преовладува мислењето дека овој натпис, поставен од локалното племе Катлести во чест на
победата над Дарданците, треба да се датира во времето на Филип II. Натписот е
датиран во шеснаесеттата година од владеењето на Филип- што би значело дека е
од 345-та г.п.н.е.- и засега тој е најстариот натпис најден на територијата на Република Македонија“.
Се истакна: „Таа графика била поместена во ренесансата во една книга за
архитектура од архитектот Маркус Витрувие, пишувана во 25-тата година пред

191
христијанството. Од Витрувие има значајни податоци за македонските градби. Во
Хераклеа во Битола, најдена е скршена скулптура на Витрувие што зборува дека тој
им бил познат на Македонците“.
Ангелина Маркус, „Македонска древна медицина“, на стр. 50, пиши: „Македонскиот хороскоп си нашол место во еден мозаик за Хераклеа каде што се претставени во централниот круг атрибутите и сверно слики на неговите херојства“.
Се знае Бикот=Зевс, а бил „Посејдон како водолија“. Бидејќи Пелагонија била говедарска=зевска, Пелистер бил само коњарски=посејдонски. Следи Битола го
добила името според битолија=витолија, водолија.Таа била со многу делти и драги.
Во Херакле Линка постои мозаик со богот Арес, кој бил само јарес=јарец,
прч. А таков е поставен на почетокот на Шеталиштето. Како прч во Библијата бил
Александар Македонски...Следи како прч бил кралот Пир, според кого Нерон именувал провинција Епир=е пир. Исто така, како прч бил и Бригот=Брзјакот Комнен
Георг Кастриотис, тн.Скендербег. Јозеф фон Хамер не верувал дека него можела да
го роди змија. Всушност, Мартин Барлети (16 век) говори за бригиска митологија, а
таа била змијарска.До денес бригиско=брзјачко куќно животно е змија, која не смее
да се убие.Змијари биле Бригите,а ваква била бабата на Александар Евридика=еври
дик-а, а и мајкаму Олимпија. Следи змијарка била Бригијката Птоломејка, последна египетска кралица Клеопатра. Александар Македонски бил преставен со змија
на главата...Неговото родување го претскажале орлите.
Значи, бригиски=брзјачки биле богот Арес и богот Зевс (орел и змија). Се
истакна: „Зевсови атрибути- орел и молња“.
Се потврдува, Арес бил во Хераклеа, а Зевс орел со в уста змија на Саат-кула. До денес ние велиме: „Во уста те имам“. Битолчани во 17 век од новата ера биле
само едно: антички Македонци. Па тие и не знаеле ништо за некакви си Словени.
Во прилог е и што вели Стевче Тодоровски, „Археолошки наоди од среден
век во ареалот на Битола“, 2002, Скопје, стр. 113: „При влезната врата на комплексот Хаџи Махмуд- беј од XVI век, постојат украси поставени кај влезната врата и
тоа- две гулабици (Сл. 56) и две исфрлени акротерии на кои постојат изрезбани шари. (Сл. 57)“. За сл. 56: „Гулабот од фасадата на комплексот Хаџи-махмуд беј“ и сл.
57: „Акротерии на фасадата на комплексот Хаџи-махмуд беј, фотографирано фронтално“. Во продолжение, за сл. 57, тој пиши: „Овој дел се наоѓа на западната страна. Во усен разговор проф. Маџаит Асимов ми даде забелешка, дека овие украси се
земени од некои средновековни цркви и тука се вметнати. Инаку, овој комплекс во
внатрешноста содржи конаци и џамија“.
Се истакна: „во внатрешноста содржи конаци и џамија“, што не се совпаѓа
со „овие украси се земени од некои средновековни цркви и тука се вметнати“. Бидејќи Манастир бил манастирски, а сé христијанско било уништено, отпаѓа можноста било што да биде христијанско. Всушност, тоа било донесено само од Исток.
Семирамида била „Кралица на Небото“. Таа била гулабица од небесата, како
што во христијанството бил Светиод дух. Следи Светиот дух да биде преставен како гулабица. Па затоа секаде може да се види Старец (Отец), Исус (Син) и Светиот
дух (Гулабица), дури и на иконостаси. Меѓутоа, гулабицата Семирамида, „Кралица
на Небото“, во 16 век, кога сé се рушело, била донесена со исламот од Месопотамија, чии простори биле исламски=арапски, а Семирамида била исламска.
Значи,во 16 век со Семирамида и 17 век со Зевс Битолчани не биле Словени.
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Да не се изуми, дека пелагонска тн.Троја била во Бригија=Европа.
Александар Донски, „Уделот на Македонците во светската цивилизација“,
2001/2002, Штип, на стр. 55, пиши: „Англискиот патеписец Едвард Браун во 1669
година ја посетил Битола. Во неговиот патепис името Македонија се споменува десетина пати. Во еден дел од патеписот, тој ја опишува почитта што тогашните турски великодостојнци ја искажувале кон македонскиот цар Александар Македонски.
Поради тоа, Браун сведочи дека на тогашните Турци дури им било чест ако нивниот престолнаследник бил роден во Македонија. Воедно Браун за Македонците вели
дека биле пријателски расположени кон странците. Следи цитат од негов патепис:
‘Стигнавме од Монастир (Битола, з. м.), кој е голем град со многубројно население, кое е пријателски расположено. Се зборуваше дека жената на султанот,
која беше во Лариса и која набргу требаше да се роди, сака да дојде во Манастир за
да роди. За таа цел беа направени потребните подготовки. Турците, кои имаат високо мислење за Александар Велики, се радуваат ако во Македонија им се родеше
еден од синовите на империјата’. (акаденик Александар Матковски: ‘Македонија
во делата на странските патеписци 1371-1777’, Скопје, 1991, стр. 570)“.
Бидејќи Битола била под Османите сé до 1913 година,еве еден српски автор:
Велимир Т. Арсиќ (1930), на српски јазик, во „Црквата Св.Великомаченик
Димитрија во Битола“, по повод на прославата на нејзината стогодишница 18301930, пиши: „Иако точно и поверливо не може да се каже кога и на кој начин Пелагонија го примила христијанството, ипак, на основа на доказите дека имињата на
епископите на пелагонската црква се споменуваат и во најраните векови на христијанската ера, може да се претпостави, дека христијанството било пренесено во овој
крај на Балканскиот Полуостров уште за време на апостол Павле и неговите ученици. Меѓу потписите на отците кои учествувале на Сардикискиот собор (343- 4) се
наоѓал и потписникот Евагрија од Македонија, од Хераклеа Линка. Во ефескиот собор, кој бил одржан 449 год., и кој поради неговата неправилна работа наречен ефески разбојнички синод, покрај преостанатите претставници на христијанската црква, заседувал и Квинтил Хераклејски, кој имал право да гласа и во името на епископот солунски. Две години подоцна, 451 година, истиот Квинтил учествувал во
работата на Халкидонскиот собор и се потпишал како episkopus Heraclea Pelagoniensis. Но, покрај него на истиот Халкидонски собор, во име на Хераклеја Линкестидска, - а тоа е исто што и: во име Heraclea Pelagoniensis- бил присутен и некој
епископ Дионисиј“...„Во работата на 5 вселенски собор (553 г.) зел учество и некој
Benignus Heracleae Pelagoniensis, кој бил овластен да гласа и во име на солунскиот
епископ“....„Сé до 1382-1383 година, кога, според Хаџи Калиф, турскиот географ
од 17 век, турскиот војсководител Лала Шакин...‘со сабја во рацете’, Битола и неговата непосредна околина била, како што преданието, чуено со своите многубројни цркви и манастири. Тоа предание, како и фактот дека Турците Битола ја викаат Манастир, го навел рускиот патник В.Глигорович, кој 1846 година ги поминувал овие краеви“...„Внатре во состојбата на турското царство, како и создавањето
на новата грчка држава, 1830 година, во тоа време Битола да постани главен административен центар ‘за сите краеви од скопските,призренските и скадарските краеви, па кога-кога и до самата граница на Грција’, а подоцна, 1835 год., и средиште
на румелискиот вилает. Во тоа време кога Белград имал само 13000 жители, Битола
имала меѓу 33000 до 37000 души“.
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Мехмед Тефик166 вели: На десниот брег на реката Драгор имало 41 цркви, а
за нивно издржување толкав број воденици. На левиот брег со 29 цркви со толку
воденици. Затоа Битола била наречена Манастир. Според друго предание, градот го
добил по една огромна црква.167
Охридски Арсениј, 16 јануари 1767 година ветува: „...се откажувам од Охридската архиепископија, освен од мојата поранешна Пелогониска епархија...“. Значи,
Пелагонската епархија била главна. Па таа Пелагонска отсекога била таква.
Се истакна, пелагонска за солунска, а скопска било само со Јустинијан.
Арсениј бил од Пелагонска епархија, а патријархот исто така...
Битола бил христијански град, дури поважен и од Солун. По укинување на
Охридската архиепископија, 1767 година, Битола бил центар на Цариградската патријаршија со своите Православни=Грци наспроти Муслимани=Турци. Тогаш Атина била само село во однос на Битола. Во Битола Григорие бил митрополит пелагонски. Потоа тој бил преместен во Серез. Подоцна тој бил избран и за цариградски
патријарх како Григорие Византинос XV останало до неговата смрт. Тој во 1836
година ја подигнал Пелагонската митрополија на висок ранг, на степен веднаш по
митрополијата во Бруса. Затоа под соборната црква „Свети Димитрија“- Битола била Елада со Атина. За жителите на Елада, кои биле само Ромејци, главен град бил
ромејскиот главен град Константинопол. Тогаш во Атина немало црква. За Вајганд
службениот јазик во Битола, во 1924 година, не бил еладскиот, туку ромејка (румејка). И тогаш Еладците како Православни=Грци биле само Ромејци, што важи и
за Скиптарите. Овие за да станат богати го прифатиле исламот. Тие биле зулумџии.
Битола како град со цркви и манастири Османите го нарекле Манастир. Бидејќи само тој на Османите им дал најголем отпор, градот да не биле завземен, што
не важело за Охрид и други градови, само во него биле разушени сите цркви и манастири,а врз некои од нив биле подигнати џамии.168 Исто така, разрушен и запален
бил замокот на Цар Самоил, во кого продолжиле да живеат неговите насленици
итн.169 Следи само православните Битолчани во 2001 година палеле муслиманско,
тн.албанско, злото врз Македонците, и тоа уште од навлегувањето на Османите.
Значи, Битолчани биле Бриги кога во него навлегувал исламот и во 2001 год.
Лидија Славеска, на стр. 378, истакнува: „Меѓу најзначајните изданија на
печатницата во Москополе,е првиот отпечатен текст на македонски јазик (охридски
говор) во ‘Четиријазичникот’ на Даниил од Москополе.170 Издавањето на ‘Четитијазичникот’ го потпомогнал битолскиот митрополит Нектариј, титулиран како митрополит од Пелагонија и егзарх на цела Македонија“.
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„Кратка историја на Битолскиот виает“, од мајор Мехмед Тефик, Директор на Војната гимназија
во Битола, печатена во Интернационалната трговска печатница, во 1327 (1911) година.
167
Битола=витола=водола. Следи битолија=витолија=водолија, само од бригиска митологија: жаба...
168
За пример се наведува Јени Џамија, која е за музеј: џамијата била врз црква. Тоа се утврди со
истражувањата, кои уште трааат. Во остатоците на црквата се пронајдени мноштво наоди од време
на Ромејското Царство.Па Битала била битна како повеќебожна со храмови,а потоа и христијанска...
Во Битола имало аерододром со дренажа, не Белград и Атина.Хитлер во Битола ќе градел споменик.
169
На Саат- култата во Битола основата е стар градеж, кој би требало да биде токму од времето кога
Османите навлегле во Битола. Тој би требало да биде некое свето место...Следи неговиот градеж би
требало да се спореди со црквата која се најдува под Јени Џамија. Пак, црквата била подигната врз
храм од старата ера. Следи на Саат- кулата, над вториот дел, да е поставен камен со бригиска симболика орел со змија в уста. Бригите=Брзјаците биле змијари, и ним куќно животно им било змијата.
170
На насловната страна на „Четиријазичникот“ од 1802 година е запишано ова соопштение...
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„Четиријазичникот“ бил од 1802 година,а Битола бил центар на Македонија.
За јазикот кој се говорел во Македонија се гледа во книгата UN LEXIQUE
MACÉDONIEN DU XVIR SIÈCLE, GIRO GIANNELLI- ANDRÉ VAILLANNT.За тој
македонски јазик, поточно бригиски=брзјачки говор, на стр. 45, се наведува: “...Moschopolis (1764)...langue vulgaire- cas exceptionael- comme la Trojanska Priča”.
Тоа било пред 1767 година, кога била укината Охридската архиепископија.
Меѓутоа, во Македонија=Балканот биле два центри, Битола и Софија:
За Велимир Т. Арсиќ (1930): „Внатре во состојбата на турското царство, како и создавањето на новата грчка држава, 1830 година, во тоа време Битола да постани главен административен центар ‘за сите краеви од скопските,призренските и
скадарските краеви, па кога-кога и до самата граница на Грција’, а подоцна, 1835
год.,и средиште на румелискиот вилает.Во тоа време кога Белград имал само 13000
жители, Битола имала меѓу 33000 до 37000 души“.
Георги Радулов- Радуле, на стр. 8, пиши: “Македонија станува центар на Европска Турција. Седиштето на Румелискиот вилает било преместено (1839) од Софија во Битола“. Пак, поимот Румелија произлегол од Рум=Рим, Ромејско Царство.
Крсте Петков Мисирков говори за македонскиот јазик, центар Битола.Токму
со него од Арнаут бил убиен рускиот конзул Ростовски. Пак, Крсте се скрил итн.
Не случајно во Битола како центар Османовата војска имала свои Арнаути, а
ним само во Битола им била основана Арнаут-маала=Маџер-маала, не Албанска...
Александар Донски, на стр. 151, вели: „Во Македонија се родил и Таткото
на современа Турција Ќемал Ататурк (1881-1938). Тој се родил во Солун,а уште како млад се запишал на воена школа во Солун и Битола. Во бурните воени години во
1923 година Ататурк станал претседател на Турција, при што вовел низа суштествени реформи во насока на модерназицајита на оваа држава“. (Ата=отец, Р.И.)
Во “BILDER VON MACEDONISCHEN KRIEGSSCHAUPLATZ” има слики
за Монастир, каде се гледа... „Големиот пазар“...„Шпагниоли“ (Евреи, Р.И.)...
Група автори171 пишат, на крајот на војната да се изградат војниспоменици
во Варшава, Олимп и Битола.Значи, Македонија и Битола отсекогаш биле најбитни.
Битола имала повеќе, области. Таква била и областа Девејани. Токму таму
меѓу 1930-1939 година биле колонизирани Маџари=Арнаути. Следи покрај името
Девејани да се користи и Маџар-маала или Арнаут-маала. Следат колонисти:
КОЛОНИСТИ НА БАЛКАНОТ
За денешна Грција како држава, важност имаат Циганите. Според Херберт
Вент, името Циган е прастаро. Има и други термини- Синде („луѓе од Индија“) или
Кале („темни луѓе“). Во петнаесеттиот век тие со коли се рашириле во Европа. За
Велс, во Европа се појавиле Циганите. На крајот на 14 и почетокот на 15 век се појавиле прво во Грција, каде се мислело дека се Египтјани и оттука е зборот gipsyна англиски јазик значи Цигани. Нивните водачи се нарекувале „грофови од Мала
Азија“. Нивното протерување од постојбината, веројатно, била од Џингис-кановите
171

Welt der Wunder- 5-10 (2010), Hamburg.Der Weltaltas der Nazi-Mythen,Seite 32: Wo planten die
Nazis ihr Tal der Könige ?, Nuno Ramos/Hannes Wellmann: „Warschau in Polen, Olymp in Griechenland,
Bitola im damaligen Jugoslawien- Wilheim Kreis bekam Auftrag, monumentale Kriegesdenkmäler nach
dem ‘Endsieg’ überall dort zu errichten, wo Nazis im Ausland im Einsatz waren...”.
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походи, како и од Османлиите и се населиле во Европа, кои живеат како скитачи.
Нивната некогашна постојбина била во бактриските степи. Според нивниот јазик се
по потекло од северна Индија. Во нивниот јазик има персиски и ерменски примеси.
Самото доближување на персискиот со ерменскиот јазик укажува ни нивната поврзаност. Ерменците биле Бриги, чиј јазик бил персисиран од персискиот
кој настанал од арамејскиот, како што бил коине од староегипетскиот, со семитски
зборови. Следи од коине до грчки. Па затоа грчки со заедничка врска со Циганите.
Споредено со досега кажаното се испреплетила династијата Ѓупта со Египет, иако тие се само Индијци, значи, Цигани. Ова се потврдува и со тоа што Египтјаните имале закосени очи, како денес Берберите, појава која не се среќава кај нив.
Бидејќи Египтјаните имале големо влијание од Црнци, но не Берберите, Египтјаните повеќе немаат закосени очи. Бидејќи врз Циганите во Европа немале влијание
Црнците, а тие меѓусебно стапуваат во бракови, па тие биле/се Цигани, тие како Берберите повеќе немаат закосени очи. Значи, тие се само едно: Цигани, Индијци.
Во Малата енциклопедија на Просвета се наведува за „Ромите, индиска етничка група претежно аријско потекло, денес населено низ целиот свет. Според Лурската легенда со текстови на иранскиот писател Хамзе ал Исфаханиј и песникот
Фирдусиј, во Персија во 5 век на молба на кралот Бахрам Гур пристигнале десет
илјади лури, пејачи и свирачи. Во Иран и денес се нарекуваат лури а ова име преминало, како се мисли, во нури, синоним за Роми во Сирија и Египет, каде ги
нарекуваат и Наувари, Гоадари и Зот“. Најраспространето е Цигани и потеклото
уште не е потполно разјаснето. Подоцна се наречени Бохемиени како преселници
од Франција во Чешка како човек кој живее како скитник, што важи и за називот
Цигани. Освен називот Роми што значи човек и сопруг, постојат и називи Синти,
Кале и Мануш. Првите потекнуваат од бившата индиска покраина Синд и живеат
воглавно во земјите на германското говорно подрачје, Италија и Грција, Кале се населени претежно во Шпанија, а Мануш во Франција. Има и други називи, Ловари,
Тамари итн. Во Европа се нарекуваат Цигани, а како Роми се декларирале Банџаросите со седиште во Бомбај, како и извесен број во Пенџаб, Прв запис за Ромите
потекнува од 1100 година во кој грузискиот монах известува дека „Атсинкана стигнале во гората Атос. На основ на тоа илјадата година се зема за почеток на егзодусот, додека некои сметаат дека Ромите биле населени во Византија од 855 година.
Во секој случај, почетокот на 11 век кога хордата на Махмуд Газни (1001-1026) навлегла во северна и северозападна Индија, каде живееле Ромите, дошло до најголема селидба. Живееле во покраината Кхорсан покрај Авганистан, управувал Газни и
се задржале и во областа Ерменија под името Лом, каде го примиле исламот и христијанството.Од нив една група преминала во Африка и на Иберискиот Полуостров, втората на север и треттата во јужна Грција. Во тој крај, особено на Пелопонез,
кој тогаш заради нивното присуство е наречен „Мали Египет“, проведувајќи 2-3 векови. За ова сведочат големиот број на рушевини на нивните населби наречени Јивтокастро, како и знатен број на грчки зборови кои преминале во ромскиот чхиб.
Нивниот јазик е роман чхиб во новоиндиска група на индоевропски јазици.
Значи, од Гуптите денес не би можело да постојат темни Индијци. Тие денес
се само Белци и не говорат индиски јазик. Напротив, денешните Цигани се населени во 18-20 век, кои поседуваат темен индиски пигмент и говорат индиски. Така,
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меѓу ним не би смеело да постои испреплетеност. Кај нив се спомнаа персиски, ерменски и грчки зборови. Сите тие биле од новоперсиски јазик и коине.
Во прилог може да биде примерот со Циганите во Македонија, чии песни и
пеачи се најпрочуени. Нивниот јазик бил со потекло од Индија. Тоа го потврдила и
Индија. Следи Скопје да постане нивни центар, врска со Индија, но не со Египет.
Артур Вајгал, британски египтолог, напишал книга за Александар Велики.
Цела негова книга е прогрчка. Бидејќи тој не сакал да се сврти в гроб, ја кажал вистината. А таа била ваква: за него Македонците биле бели, румени, со сини очи, како што тој пиши и за боговите. Тој на мудар начин ги исмејал Грците, велејќи, дека
проселниот Грк бил/е потемен од Македонец. Меѓутоа, тој никаде за Македонците
не говори за просек. Ова било само затоа што Македонците биле само едно расни, а
Грците дворасани: Белци домородци и Цигани од 14-15 век. Значи, тој зел пари да
ја напише прогрчки неговата книга, ама ја кажал вистината: Македонци=Пелазги.
Во прилог може да се наведе и една британска музичка група „Битлси“. Тие
биле заинтерсирани за грчкиот музички инструмент бузуки. Кога тие требало да се
одлучат, изборот бил извонреден: тие не сакале да го прифатат расипаниот индиски музички инструмент бузуки, туку тие го превзеле оригиналниот индиски...
За ова да се поврди дека бузуки бил само индиски (цигански) музички инструмент, доказ е што него во историјата на Балканот никаде го нема. Бидејќи само
на Пелопонез биле населени Цигани, него го имало само на Пелопонез. Потоа тој
се проширил во Елада. Што се однесува кон север, тој кон север се ширел само како што кон север се поместувале грчките граници. Во Македонија дошол само по
1913 година. Со кажанато се потврдува, Пелопенсците биле и Индијци.
Ова може да се потврди и антрополошки, индиски одлики, ДНК блискост со
Индија...За да се потврди ДНК блискост, истражувањето на ДНК мора да се земат
проби само од лица со цигански антрополошки одлики, а никако бели, румени, русокоси, синооки или зеленооки, нити грашести...
Следи Грците како Индоевропјани се со повисок учество на крвната група
АВ. Пак, токму таа е заедничка на Белците (А) и Индијците со Монголите (В).
Токму заради овие Индијци (Цигани) историчарите го внесле поимот Стармедитеранци во Грција, Италија, Франција, Шпанија со Португалија. Па тоа се само Индијци само од 14- 15 век. Ова се потврдува со индискиот бивол. Тој до новата
ера доспеал само до Месопотамија. Со наводот се потврдува, дека никогаш немало
Индоевропјани, затоа што Индијците биле темни и Европјаните бели. Тој бил донесен во наведените векови. Слично е со монголско-индиска овца. Најдобар пример е
свињата. Со мешање на европската со индиската свиња се добила медитеранска
свиња, на средина меѓу двете свиња, и тоа на наведените простори. Токму затоа
солзната коска на свињата не е правоаголна како на европската, ниту квадратна
како на индиско-кинеската свиња, туку на средина. За ова да се потрври, сé овде кажано, истото важа за во Подунавјето: Романија со Бугарија, Србија со Унгарија...
Поради ваквата состојба, мене ми преостана да напишам свој напис со следен текст: „Свињите ја изигруваат грчката историја“, од 02.09.1994,во „Македонско
сонце“, што е под број 5, ама има и под број 4..., во листата на моите написи на стр.
158, во книгата „„Нов Александар Македонски“, 2000 година, прво издание.
Бидејќи се говореше за колонисти, важно е од кога на Балканот има остатоци на колонисти.Пак, тие биле само муслимани.Следи мал преглед за муслиманите.

197
Нагли промени со осиромашување се појавиле со заедничкото навлегување
на Балканот, во 1071 година, од Исток од Персија исламот и од Запад католицизмот. Следат крстоносни војни, поделба на возобновеното Македонско Царство, како
и конечно потполно потпаѓање под Османовата власт. Пак, Османите биле Комнени, што може да се види и кај Јозеф фон Хамер. Рим никогаш не прекинал да биде
во сојуз со исламот,а само против православието, што важи и денес, дури со Русија.
Бидејќи Русија, како православна, сакала да и помогне на православните, а и
гледајќи ги своите интереси, европските земји со Рим во сојуз со исламот и помагале на Турција. Турција во 1853 година и објавила војна на Русија. Следи Русите
морале да се бранат од англиската поморска флота со парни машини, наспроти руските едрењаци...Исто така, бродовите на руската флота имала заостанато наоружање. Бидејќи таа војна се водела за Крим, таа била наречена Кримска војна, а ја изгубила Турција. Следи во Парис на 30 март 1856 година да се склучи мировен договор, Договор за гарантирање целоста на Османовата Империја, 15 април 1856 г.
Во член 1 стои: „Високите земји потписнички заедно и одделно ја гарантираат независноста и целоста на Османовата Империја, договорено на договорот заклучен
во Парис на 30 март 1856 година“.
За да се потврди, дека сé било само против македонското православие е наводот што Русија на 15 јануари 1877 со Австроунгарија, во Будимпешта, склучила
тајна спогодба, во која во член 3 стои: „...Во случај на територијални промени или
распаѓање на Османовата империја се исклучува создавање на голема сплотена
словенска или друга држава; напротив, Бугарија, Албанија и останатата Румелија
би можеле да станат независни држави...“.
Тоа што овде стои Русија да не зачудува,неа ја воделе царските семејства,
кои биле поврзани со европските кралски семејства, непријатели на православието.
Тој 19 век, Европа е виновна не само што Православјаните продолжило да
се исламизираат, а оние кои тоа не го прифатат да се истребат. Поради тоа Православните остануваат воглавно безземјаши и безимотни. Но најголема трагедија е
што на Балканот тогаш се колонизираат населенија со други расни потекла.
Османите во 19 век како муслимани колонизирале Арнаути и Цигани. Следи
дека Арнаутите (Гегите) и Скиптарите (Тоските) не биле со исто генетско потекло.
За нивното различно потекло пиши Густав Вајганд. Според него, Албанците
(Тоските) и Власите биле „браќа“. Меѓутоа, тој никаде не вели дека Тоските и Гегите се „браќа“. Ова говори, Гегите имале азиско потекло. Значи, само монголско.
За Густав Вајганд да ја одгонетни вистината на различното расно потекло,
тој на мудар начин врши споредба на Белците и Монголите, тоа двоструко:
Тој вели, Бугарите биле Татари.Следи тој Бугарите ги потценува во однос на
Бугарите (Македонците).Значи,тој разбира Бугари (Монголи) и Македонци (Белци).
Дека тоа е така, тој вели Гегите биле понеинтилегентни од Тоските. Бидејќи
интелектуалноста е индивидуална особеност, тој разликува Монголи (поглупи) и
Белци (попаметни). Иако тој ја почитува политиката на Прусија, ја кажа вистината.
Х.Р.Вилкинсон (“MAPS AND POLITICS” A REVIEW OF THE ETHNOGRAPHIC CARTOGRAPHY OF MACEDONIA, R.WILKINSON, M.A. Lecture in Geography in the
University of Liverpool, LIVERPOOL AT THE UNIVERSITY PRESS 1951), на македонски

издадена дури во 1992 година. Тој на стр. 63 пиши: “...по 1840, што Турците ја иницирале политиката на населување на Татари и Черкези во областите на планината
Шар со цел да го разделат Србинот од Булгаринот“.
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Фуснота на Вилкинсон: „Мјуир Мекензи и А.П. Ибри, Патување во словенските провниции во европска Турција, 2. издание (Лондон, 1877). На картата составена од Е.Г.Равенштајн за универзалната географија овие Черкези беа одбележени во околината на Стара Србија и во областа Ниш-Врање“. На стр. 79 стои 1867 г.
Трифуновски пиши: „албанските мухаџири од околината на Врање, Сурдулица и
други ослободени области во Србија од војната во 1877-1878 година“.
Густав Вајганд (1924) истакнува, по Кримската војна Русите протеруваат
Черкези и Татари. Тие биле 600.000 (500.000 Черкези и 100.000 Татари).
Алла Качева, Етнолог 9, на стр. 252, за Черкеско маало, пиши: „По Кримската војна, во 1864 година во Скопје се населиле неколку черкески семејства. Тоа се
случило, кога во 1863 година Русија целосно го освоила Кавказ и го покорила и последното муслиманско племе Черкезите (Адигите). Турската империја од своја страна се појавила како патрон за Черкезите и таа за нив станала како ‘ветена земја’.
Така околу 80% од черкеското население од Кавказ (400-500 илјади) го започнале
своето патување без повторно враќање во родните огништа“.
Како додаток на книгата на Јозеф фон Хамер, „Османовото Царство“, за периодот по 1836 година, кога била издадена неговата книга, пиши Шових: тие во
Мала Азија многу краделе и се размножувале. Затоа тие од таму биле колонизирани на Балканот. За овие и други автори наведувам во мноштво мои книги.
Ваквите Азијати ги регистрирало сточарството со монголската овца,чиј удел
има во косовската овца, што важи и за генот на монголскиот коњ во Косово. Дури
генетичарот Кавали- Сфорца пиши за јавачки народи до Р.Македонија. Значи, вон
Р.Македонија, а северно од неа, во денешно Косово. Не случајно Арнаутите од Косово на Османите во 19 век им биле акинџии, монголски коњски лесни летечки одреди. Тие како такви многу се множеле... Нивното монголско потекло може и денес
да се потврди:Арнаутите се со темен монголски пигмент на косата, очите и кожата;
имаат подебело влакно на косата; со ДНК блискост со Кавказ и Црноморие; повисоко учество на монголската крвна група В, што важи и за мешаната меѓу Белци со
крвна група А и Монголи со крвна група В, поради што следи заедничка АВ...Нивните обичаи и традиции биле/се кавказки, а и белото капче останало кавказко...
Затоа режење на кожи на мавровските работници е само монголска одлика.
Тоа е заради повисоко ниво на естрогени, со појава канибализам кај маторица и таа
си ги јаде своите прасина. Кај Индијанците постоело скалпирање..., а во Америка
имало и индијанско племе Черокези, со значење краток нож: Черокез=Черкез.
По поделбата на Македонија, 1913 година, во Долна Македонија биле колонизирани Маџири. Тие како Православни=Грци од Мала Азија биле заменети со
Муслимани=Турци. Меѓутоа, македонските Муслимани=Турци говореле тн.словенски јазик, познати како македонски Помаци, како и Муслимани=Турци кои говореле турски. Напротив, Православните=Грците колонизирани во Долна Македонија
говореле само турски. Тие не знаеле никаков грчки, нити тн.словенски.
Всушност, тие биле од Кавказот, со ДНК блискост на Кавказ, повисоко учество на монголската крвна група В, како и мешаната со А, АВ. Самиот поим Маџири означува Маџари, а Маџарска била Унгарија каде се населиле Маџари (Монголи). Во Битола има Маџар-маала и Арнаут-маала, но не Скиптар-маала, ниту Тоска
-маала. Исто така, ниту Албан-маала. Исто така, низ Македонија има Маџари...
Пак, денес како Албанци разликуваме европски Скиптари и азиски Арнаити
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АЛБАНЦИ
Населението во Албанија=Скиптарија биле Бриги, а кога Бригија влегла во
состав на Македонија, Бригите постанале македонско племе: Бриг=Брж=Брз-јак.
Соња Зоговиќ, Етнолог 9, стр. 40, пиши: „Континураниот развиток на бригискиот етнос продолжил и за време на доцната бронза и преодниот период, кога е забележена поголема нивна концетрација во ‘југозападните области на Охридското и
Преспанско Езеро,во областа на Девол, Пелагонија, севернозападна Грција и Епир’,
за да по втората половина на 8 век пред н.е. започне нивното напуштање на Балканот и преселувањето во Мала Азија...“.
Во фуснотата се наведува: „Петрова Е. Н.д. 66. Авторот посебно ги нагласува резултатите на археолошките истражувања кои покажуваат единство во однос на
културата, начинот на погребувањето и мат геометриски сликаната керамика, одлики доволни за идвојување на бригискиот од останатите етноси“.
Петар Поповски, „Георгија Кастриот...“, 2005, Скопје, на стр. 20, пиши: „...
Бригите (Фригите), за кои постојат сведоштва дека се простирале дури до градот
Драч (Drač-Durachion), каде етнонимот Brygos е посведочен и како лично име...“.
Бидејќи никој етнос не изчезнал, Бригите денес опстоиле како Брзјаци, со
нивниот симбол прч, јарец=ј арец, Арес. Како Бриг=Брзјак со рогови на јарец бил
Пир, според кого Молосија била наречена Епир, што било и со Георг Кастриотис.
Кога се говори за Арбанија=Албанија, р=л (Охрид Григор=Глигор Битола),
битно е да се наведе за Арбанасите. Поимот Арбан=ар бан означувал земјоделец.
Лидија Славеска, на стр. 61, пиши: „Во историскиот период од средината на
XI век до почетокот на XII век, во византиските извори се забележани и првите
податоци за појавата на Албанците на Балканиот Полуостров. По силните словенски ослободителни раздвижувања и организирани востанички бранови од крајот на
VI и почетокот на VII век, обновувањето и ревитализацијата на ромејската власт во
западните делови на Балканот завршува во почетокот на IX век со основање на
темата Драч. Историчарот Михајло Аталијат, опишувајќи ги настаните кон средината на XI век (1034-1079) во Јужна Италија, известува дека против Царството се
дигнале Албанците и Латините, кои дотогаш биле верни сојузници на Ромејите, бидејќи не се согласувале со сменувањето на Георги Манијак, прославениот победник
на Арабјаните (1038). Кога во 1040 година Георги Манијак повторно се врати во
Италија, дигнал востание против царот Константин XI Мономах. Неговата војска
била составена од Ромеи и Албанци. Истиот историчар известува дека во војската
на Никофор Василикиј, што се движел од Драч кон Солун во 1078-та година, имало
Арбанити, Бугари и Грци. Византиската принцеза Ана Комнена, опишувајќи ги борбите на својот татко Алексиј I (1081-1118) против Норманите, известува дека во
октомври 1081 година, кога татко и, Алексеј I, го напуштил Драч, управата на градот му ја доверил на Комискортис по потекло од Арбанон. Областа Арбанон, спомената кон крајот на XI век, своевремено уште М. Шуфлај ја одредува како соодветна
на територијата на Ilirikum proprium од Римјаните, односно Epirus Nova на Грците
или како византиската тема Драч. Границите на тогашниот Арбанои биле меѓу Скадар, Драч, Охрид и Призрен, односно во четириаголник што го образуваат градовите Валона-Охрид-Призрен-Скадар. Областа Арбанон била матична земја на албанското сточарско население и таа територија била изолирана од соседните краеви и
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господари. Интересно е да се истакне дека низ целиот XII век византиските извори
немаат податоци за областа Арбанон и за нејзиното население.Од почетокот на XIII
век повторно во изворите се наоѓаат податоци за областа Арбанон и оттогаш вестите за Арбанасите се чести и бројни, за кои кон средината на XIV век во Душановата
грамота на манастирот Света Богородица Хтетовско од околу 1343 година српскиот
владетел за користењето на планината Нанов Дол ја донел следната забрана: ‘...и да
не метеха нитко од владуштих краљевства ми, ни травничар, ни Арбанасин,ни Влах
...’. И не само тоа, меѓу црковните луѓе на Богородица Хтетовска не се споменуваат
како одделна категорија Арбанаси што значи дека тука, на црковните имоти во
Полог немало албанско население. Како битен податок за истото време го истакнувале специјалното нотирање на границата меѓу Полог и Косово кај селото Крстец
која што е запишана во Душановата голема основачка грамота од 1347-1348 година
за манастирот Св. Архангели Михаил и Гаврил во Призрен. Границата се движела
по планините Сињавица, Биљаница, Роман Дол до врвот Ранетац.Споменатите планини припаѓаат на масивот на Шар Планина. Овој податок е упатно да се спореди
со старата античка граница меѓу Дарданија и Македонија којашто, исто така, одела
по Шар Планина, така што Тетовската област и припаѓала на Македонија. Оваа граница, како што истакнува Ф.Папазоглу,се совпаѓа со јазичната граница: Дарданија
и припаѓала на латинската сфера, а Тетовско на грчката сфера.
Според претходно наведените вести од византиските извори,може да се константира дека Арбанасите на историската сцена се јавуваат од средината на XI век.
Илирите веќе во тоа време одамна (околу осум столетија) многу поретко се среќаваат како историска категорија, особено ако се имаат предвид значајните историски
настани што во меѓувреме се случиле на Балканот поради фактот на претходно веќе завршениот процес на формирање на големите словенски независни државноправни формации во вид на познатите Склавинии172 и нивната конечна превласт на
целиот балкански простор, вклучувајќи ги тука и денешните албански територии,173
а потоа и повторно консолидацијата на многуте словенски племиња во одделни етнички заедници со изразити народносни издиференцирани белези за кои ќе говориме на друго место. Во репортоарот на нерешените прашања останува отворено
прашањето околу обидот за идентификација на Арбанасите со нероманизираните
Илири и покрај постоењето на повеќе археолошки и историски податоци со кои
јасно се прецизираат хронолошките рамки во кои е засведочена појавата на Албанците на балканските простори“.(Поимите Арбанас, Бугарин, Србин...се општи,Р.И.)
Бранко Вукушиќ кажа: „...Некои автори сметаат дека Албанците дошле од
истоимените области во денешниот Дагестан во 11-12. век н.е. како платеници на
нораманско- сицилијанските владетели во покушување на освојување на источниот
брег на Јадранот. После поразот на Норманите, Албанците останале на територијата на денешна Јужна Албанија. Го сочувале својот национален идентитет“.
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 111, вели: „...Албанците потекнуваат од војничкиот состав на византиските единици кои се поразени кај Термополитите, над
Солун, а на кои прибежиште им дал српскиот крал Владислав во 1043 година. По172

Значи, никогаш немало Словени, туку Склавини. Вакви имало во Албанија, Епир, Пелопонес итн.
За словенското присуство на оваа територија пред појавата на Арбанасите сведочат многубројните словенски топонимии. Регистар и карти кај А.М.Селищев, Славянское население в Албаниии, София 1930, поново литература кај В. Поповић, Албанија у касној антици, 241-243.
173
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полнувањето на византиските единици е вршено од тогашната држава Албанија,
која се лоцирала помеѓу Каспиското и Црното Море, во денешните Дагестан и Казахстан“.
Се говори само за општи поими: Арбанас=ар (земја) бан (управите), Бугарин=б угар ин, угар=угар, Србин=срб ин, срб=срп, што нема ништо заедничко со
народ. Најдобар доказ е за Србите, а самите Срби кажуваат србчии, косачи, дури
Србите, како што кажуваат српските автори, на Александар Македонски им служеле со едноосовински коли, на чии тркала имало коси, ножеви, со кои своите непријатели околу своите коли ги ништеле. За последно говори Олга Луковиќ-Пјановиќ...
Исто така, историјата на Арбанија била само тн.византиска, па со Цар Самоил, а српските автори велат само српска. Во Арбанија сé било само тн.словенско.
Значи, нема ништо посебно арбанско, што нема да биде на Белци, на тн.словенски.
Па самите Арбани=Албани, р=л, кажуваат, тие биле Пелазги. Бидејќи ваква
е состојбата, ништо не е спорно, тие говореле варварски=пелазгиски=тн.словенски.
Зеф Јубани (1818-1880) кажува: „Албанскиот е најстариот јазик во Европаславен и богат со знаење, потекнувал од јазикот на Пелазгите, од кои странците позајмиле многу зборови, но кој сега е изостанат и осиромашен скоро без писменост
и правила“. Пак, пелазгиски јазик бил тн.словенски. Марин Барлети пиши, илирски
јазик бил тн.старословенски. Па следи за Виенскиот двор тн.Словени биле Илири.
Бидејќи Св.Ѓорѓи бил заштитник на Македонија, а Македонци биле и Власите, за нив се додава: За Ѓурѓовден ритуалите на Македонците и Власите се исти.
Ова се потврдува со наводот дека Епирците биле Бриги,Епир бил во Македонија.174
Ова го пишел Марин Барлети (16 век). Истото важело за Албанците (Скиптарите).
Токму затоа Густав Вајганд вели: Албанците и Власите биле „браќа“. Меѓутоа, тој
никаде не говори дека Албанците (Скиптарите=Тоските) биле „браќа“ со Албанците (Арнаутите=Гегите). Овие имале различно потекло: Европјани и Азијати.
Се истакна дека Скиптарите=Жезларите, скиптар=жезло, кој бил македонски, на кого има орел, биле Пелазги=Белци, чиј јазик бил пелазгиски=тн.словенски.
Ова се потврдува со наводот дека тие го имаат темниот вокал кој бил тн.словенски. Меѓутоа, неговата употреба кај Скиптарите и Власите била помасовна како
за источниот Балкан, а не во западниот. Следи авторите (Мајер, Вајганд...) говорат,
тие не биле Илири, туку Траки. Ова говори, тие биле само романизирани. Ама тоа
било само по укинувањето на Охридската архипепископија, чии припаници и биле.
Во прилог се наведува што ниеден албански автор ова уште не го оспорил.
Тие на презимината го имаат бригиското дативно у.175Исто така,тие го имаат
бригискиот глас ѕ, ги имаат сите брзјачки гласови, дури и тн. Вукови за кои составувачите на македонската азбука биле обвинувани дека македонскиот јазик го србизирале=вуказирале. За истите тие гласови/знаци, кои не биле во тн.старословенски јазик бил обвинуван и Вук Караџиќ. А за ова пишат српските автори кои говорат, тие потекнале од Маќедонија: Ѓурчин Кокале пред Вук го употребувал ќ (ћ).
174

С.Антолјак, на стр. 176, вели: „...Пробојевиќ во своето дело ‘O podrijetlu i zgodama Slavena’ изнесува дури дека Бугарија некогаш се нарекувала Македонија. Во истиот овој век наидуваме на една
триода (црковна книга), која е печатена од ‘Стефан од Скада од Р.Х. во летото 1563 во земјите македонски во градот Скендери (Скадар: С.А.)...’ “.Па во Македонија бил Епир со Албанија до Скадар.
175
Но никако во граматиката: кому, нему; кому му, нему му... Во преводот на „Херодотовата историја“, 1998, на стр. 23, се вели: „прозвучи малку архаично поради употребата на падежни форми...“.
Бригиски датив внеле Птоломејци во коине. Па следи дативен македонски тн.старословенски јазик.
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Георги Радулов- Радуле, на стр. 73, вели: „...суштествено е што српскиот е
синтетички јазик, а македонските говори- аналитички, а преодот од македонските
кон српските говори е рамномерен. Соседните српски говори на Македонија, нарекувани ‘ресавски’ или ‘моравски’, на кои според К.Мисирков ‘зборува повеќе од
две третини од целото словенско население во Србија’ (101, с. 277), биле без падежи или со слабозачувани форми. Тие биле блиски до македонските и до бугарските
народни говори и ги имаат сите белези на т.н. ‘балкански јазичен сојуз’, кои најјасно се изразени во Југозападна Македонија (104, с. 12), таму каде што никна античката македонска држава. Во однос на јазикот, бугарските научници се држат до
морфологијата (отсуство на падежни форми во македонските и во бугарските говори),а српските до фонетиката-постоењето на звуците ќ, ѓ, њ, љ во српските и во
македонските говори. Бугарските научници тврдат дека тие звуци биле внесени во
Македонија од српските чиновници за време на српското владеење во 14 в. ! ? (192,
с. 185). )...“. (Доситеј Обрадовиќ употребувал тн.старословенски, без српски, Р.И.)
Кај Ѓ.Пулевски, стр. 41, без ќ, ѓ, њ, љ, а кај Крсте Мисирков веќе постоеле.
Крсте Мисирков говори за говорот во Битола, каде српското влијание било
моќно, затоа што во Битола имало мноштво Власи, кои биле Гркомани, Романофили и Србомани. Исто така, Битола како главен град, со многу помалку македонско
селско население,српскиот јазик и кај македонското градско население лесно можело да се наметне, што и се случило, како што било во Солун и со грчкиот јазик.
Следи битолскиот говор не бил тој како во 19 век пред 1868 година. Ова се кажува
со цел да се истакне читањето на Каменот Розета во Египет може да се чита и без
„звуците ќ, ѓ, њ, љ“, значи без ј внесен само од Вук Караџиќ од германскиот. За ова
Стојан Прибичевиќ пиши: „Србинот Вук Караџиќ во 1814 се населил во Виена,
каде ги напишал првата граматика и речник“. Па затоа треба да се говори само за к,
г, н, л. Токму како овде на Бошевски-Тентов ќе им приговараат бугарски автори.
Меѓутоа, нивното читање никој инаку не го оспорил. Многу убаво Бошевски истакнува во своето интервју, дека според Гриневич исти знаци се со исти значења. Во
тоа слоговно читање текстот одлично може да се прочита секаде дури без звукот ј.
Петар Поповски, „Георгија Кастриот...“, пиши: „...Во овој поглед Гилфердинг е многу јасен и определен. Имено, тој вели дека на просторите на Грција и Албанија живееле претставници на оној говор на кој денес говори населението во Македонија. Притоа додава дека тоа население на тие простори поеднакво ги употребувало согласките к и г, кои кај Србите се јавуваат во формата ћ и ђ, укажувајќи
дека станува збор за посебен народ од српскиот и бугарскиот, бидејќи имал свои
карактеристични јазични особености. Дефинирајќи ја докрај тезата за посебноста
на македонското словенско население, кое од најстаро време живеело на просторите на денешна Албанија и Грција, Гилфердинг констатира дека тие согласки, односно тонови, кои ги употребувало тоа население на тие простори ‘и денес се една
од главните особености на македонскиот дијалект’ “.
За да се потврди, дали гласовите љ, њ, ѓ, ќ биле на Вук Караџиќ, каде љ (л +
ј), њ (н + ј), ѓ (г + ј), ќ (к + ј), само кон а не коњ..., се наведува Стјепан Антолјак. Тој
на стр. 908, пиши: „единствениот досега зачуван тестамент, напишан во Скопје на
хрватски јазик (латиница) е од 16.VIII.1598 година на Петар Стојановиќ од Риека
Дубровачка (Омбла)“. Кај него стои Риеке, а не Ријеке без ј, оти ј немало туку и; ч=
ch. Кај него ги нема лј=ли (љ), ни нј=ни (њ), никако гј=ги (ѓ), не дај боже кј=ки (ќ).
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Тој завршува на стр. 912. Значи, Вук Караџиќ јазикот го германизирал со ј. Бидејќи
Вуковите гласови се најдуваат во скиптарскиот јазик, а Скиптарија била/е меѓу Дебар и Дуброник,скиптарскиот мешан трорасен јазик бил само во време кога Вуковиот српски јазик постанал службен српски јазик. А тоа било само во 1868 година.
Во прилог е наводот на Винко Прибојевиќ. На стр. 16 се наведени имиња на
личности, за кои важат истите правила веќе горе наведени: нема ј туку и, Иоанес, ...
Значи, скиптарскиот јазик бил нов јазик. Тој потекнал по 1868 година, кога,
како грчкиот, и српскиот јазик на Вук Караџиќ станал службен јазик во Србија.
Следи тие за вести велат лајме. Тој до денес е бригиски акузативен: лајме=
лај ме акузативно, наспроти лајми=лај ми дативно, од лај=лаи=лави=лафи...Исто
така, тие како Бриги=Брзјаци не го изговоруваат гласот х: Хомер=Омер, хајдук=
ајдук, хајвар=авар, хотел=отел...
За да се потврди дека скиптарскиот јазик бил „измешан“ повеќе расен, ќе се
наведат некои примери.Иако Хомер=Омер=Омир си е Омир=о мир,следи мир=мир.
Меѓутоа, кај нив тоа не е така. Кај нив мир означува добро. Токму со овој поим се
објаснува, дека Скиптарите никогаш не можат да бидат народ со своја историја. А
таа нивна е само македонска, тн.словенска, бригиска=брзјачка, со Цар Самуил, Косара и Владимир. Пак, Владимир=влади мир, владее мир, никако инаку.Според нив
името би значело владее добро. Ама исто така тие имаат и историски личности Радомир, кој бил и останал само радо мир, никако радо добро. Да видиме што станува
и со нивниот Добромир. Иако тој бил/е само добро (добар) мир, според ним, името
двапати значело добро: првото на тн.словенски јазик, а второто на кавказки јазик.
Бидејќи скиптарскиот јазик бил монголизиран, турско-татарски,Скиптарите, кои не
го познаваат македонскиот јазик, кога тие говорат македонски грешат во родовите.
А што се однесува за Арнаутите истото е уште позабележително, тие се Монголи.
Во прилог е наводот на Петар Поповски, „Георгија Кастриот...“, стр. 124,
пиши: „...По масовното доселување на Гего-Мирдитите (Курдите), од Мала Азија,
во втората половина на XVII век, кое било извршено присилно од страна на турските воени власти, а имало за цел да се разбие словенскиот елемент со едноверско
муслиманско население, територијата на Сев. Арванија турските окупаторски власти ја нарекле Арнаутлак, а нејзините жители Арнаути. Новодоселените колонисти
во Северна Арванија, Гего-Мирдитите, имаат курдско потекло, а името Арнаут им
било дадено по селото Арнаут, кое се наоѓа во близина на Истамбул, во Турција.
Имено, животот, навиките, обичаите и воопшто генетските особености на жителите
од тоа село, биле идентични со тие на Гего-Мирдитите. И едните и другите биле
познати како сурови луѓе, склони на грабежи, убиства и бесчинства, поради што во
современата Европа последните, односно Гего-Албанците, го носат епитетот криминогена нација. Според историчарите Hauser и Томић, кои ја проучувале генезата
на таа племенска група, истакнуваат дека зборот Арнаут претставува ‘синоним за
насилство и грабежи’, за ‘неред и безвластие’. Гего-Мирдитите-Арнаути ‘Такви биле и во време на мирот и во време на војна’. Според нив, жителите од селото Арнаут и жителите во Сев. Арванија- Гегите, имаат исто потекло со жителите на Кавказ,
со Курдите, Таџихистанците и Дагестанците...“.176
176

...Според Зупанич, „Албанците, од времето од кога се знае за нив, па до денес, не знаат за заедничка организација и за единствена идеја, а во поглед на културата, веројатно, стојат на ист степен, на кој биле уште пред Христовото раѓање, а можеби, и на уште пониско ниво“. Културното ни-
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Значи, само од 17 век во Северна Албанија биле колонизирани Арнаути.
Ова може да се образложи и со наводите на Јозеф фон Хамер, кој пиши дека
вон Албанија нема Албанци. Тој вон Скиптарија не ги познавал Арнаутите. Ова било поради тоа што неговата книга била издадена во 1836 година, а тие се појавиле
од 1840 година. За Вилкинсон „по 1840, што Турците ја иницирале политиката на
населување на Татари и Черкези во областите на планината Шар“. По Кримската
војна, Густав Вајганд, 100.000 Татари и 500.000 Черкези.Фуснота на Вилинсон: Мекензи и Ибри (1867):„На картата...овие Черкези...во околината на Стара Србија и во
областа Ниш-Врање“.Трифуновски пиши: „албанските мухаџири од околината на
Врање, Сурдулица и други ослободени области во Србија од војната во 1877-1878
година“. Хамер кажува дека Косово било развиено на исто ниво со југот и северот.
Тоа назаднало од 1840 година. Самата скиптарска академија признава дека во Македонија, Јужна Србија и Црна Гора Скиптарите само како муслимани се населиле.
Тоа било од разни причини: сиромаштија...крвна одмазда. За ова и опширно може
да се види и кај албанскиот академик Каплан Буровиќ, кого го цитирам.
Петар Поповски, на стр. 149, цитира: „На недостапните планински предели
во Горна Малесија“, соопштува Новаковиќ, „каде што сега живеат, речиси, независно, исламизираните и поалбанчени словенски племиња- Климентите, Кастратите,
Хотите, Пулатите, Малисорите и другите предци, новодоселените дивјаци (мисли
на Гего-Мирдитете, б.н.), последниве две столетија (XVIII и XIX век, б. н.) се одржаа среде словенското море“. „Очигледно е“, вели понатаму Новаковиќ дека „словенската маса која го опкружувала ова диво племе, целосно го закривала од надворешниот свет. Неколку столетија тоа племе живеело затворено, како во гето“. Во
овој контекст историчарот Цвииќ, пак, додава дека тие новодоселени шиптарски и
гегомирдитски маси долго време „биле изолирани и не покажувале знаци на народен и државен живот“.
Стр. 233: „...Имено, поради хаосот што настанале по колонизацијата на Гего
-Мирдитите, подоцна од страна на Турците наречени Арнаути, и се лепеле разни
погрдни етикети, како: ‘Темен вилает’, ‘Разбојничка империја’, ‘Дива држава’, ‘Проклета земја’ и т.н. Последиците поради тоа биле големи и недоместливи. Во периодот помеѓу XVII и XX век само од Северна и Средна Матија, (Албанија), се иселиле над 1.650.000 Македонци, претежно од мијачката177 етничка гранка Кастрати,
кои свое засолниште нашле во Јужна (Беломорска) Македонија, Италија, Австрија,
Бугарија, Украина и во Русија“.
Во фуснота пиши: „Во еден ферман до солунскиот валија, од 1795 година,
турскиот суверен, Селим III (1789-1807), неможејќи да го поднесува тоа што го правеле Гего-Мирдитите (Курдо-Арнаутите), над мирните турски поданици, бара да
ги уништи тие ‘гнасни разбојници’,како најголема опасност за турското општество.
Опишувајќи го нивниот карактер, во својот ферман, меѓу другото. Вели: ‘Бунтовничките елементи, Арнаутите, во мојата земја, по природа надарени со див и жево на Арнаутите, историчарот Зупанич го споредува со културата на Дивите Курди и со Кавказките
племиња. Тие воопшто не сакале да работат, особено да се занимаваат со земјоделство. „Ако не можат да крадат“, вели Зупанич, „тогаш лежерно живееле како гавази или како вратари со накитени
униформи и блескаво оружје. Сé, само не некоја потешка работа“. (д-р Нико Зупанич, Етнографски)
177
Во својата книга..., и написи, Петар Поповски говори само за Мијаци. Бидејќи Арбанија била бригиска=брзјачка, со бригиска симболика..., тој во “Украдена историја“, 2009, говори само бригиска.
Ние поради нашиот локален патриотизам им нанесуваме штета на најстарите Бриги=Бризи=Брзјаци.
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сток карактер, уште од мајчината утроба се задоени со лоши намери, да прават ѕверски напади, убиства, кражби и други безаконија над мирните луѓе...Тие го уништуваат најубавиот дел на мојата земја- Македонија...! О, Боже, исчисти ја земјава
од гнасните дела на разбојниците од нивните безаконија и насилби...! Презри ги,
исечи ги со мечот на победниците...!’ (Д. Ихчиевъ...Љубен Лапе...)“.
Само нивни водачи биле/се Скиптарите и денес, во ...Исламската заедница...
Таа во Р.Македонија ја узурпирале, станала тн.албанска на скиптарски јазик.
Стр. 692: „,,,Задоволувајќи ги своите државни апетити и интереси, со тој криминален акт тие свесно и тендециозно го потиснале староседелскиот, бројно поголем автохтон македонски словенски елемент, а го издигнале доселеничкиот колонизаторски елемент-Гего-Мирдититскиот(Курдо-Арнаутскиот)...Единствениот случај во историјата на човековата цивилизација, со што според историчарите Holder,
Pitard, Delez, Boppe и Стоѝчев, ‘грубо бил нарушен словено-грчкиот комлекс (расниот амбиент) на Балканот’ “.
Стр. 708: „...по колонизацијата на Гего-Мирдитите (Курдо-Арнаутите), по
втората половина на XVII век, кога присилно биле донесени од Мала Азија од страна на турските окупаторски власти, Матија (Сев. Арванија) во турските официјални пишани документи веќе ја среќаваме под името Гегелак, а уште подоцна и под
името Арнаутлак, називи кои на таа територија и ги наметнале турските окупаторски власти, според името на новите доселеници, на Гего-Мирдитите“.
Стр. 713: “...Впрочем,сите еминентни европски антрополози,со светски глас,
раководејќи се од физичкиот антрополошки изглед на Гего-Мирдитите (Курдо-Арнаутите), во своите капитални дела констатираат дека ‘Гегите се туѓи за балканските простори’, дека ‘ни физички, ни во кој и да е друг поглед, не се вклопуваат во
словено-грчкиот комплекс на Балканот’, дека ‘за Европејците Гегот е подалечен
одошто Бедуинот од пустините на Бактрија и Сахара, не само за Балканските, туку
и за Европските простори’. Факти и сведоштва за кои, исто така, не се потребни дополнителни коментари“.
Стр. 738: „...Впрочем, и најдобриот познавач на, ‘нему драгите Арнаути’, австриецот Hahn,вели дека се тие ‘единствен народ во Европа кој нема своја историја,
свој јазик, своја азбука, своја култура и традиција и што нема никаква книжевност’.
Овие податоци јасно и недвомислено говорат дека се работи за најзаостанат народ
на стариот континент, кој, според него, ‘битно не се разликувал од оној во времето
на првобитниот човек, од пред првобитната заедница’, и дека ‘меѓу тоа население
сеуште има луѓе со опашка, слична на коњската и на козјата опашка’. Тој, како и
неговите сонародници, Steinmetz, Nopcha и Siebertz биле вчудоневидени и фрапирани од тоа што при своите истражувања во Матија- Северна Албанија, во втората
половина на XIX и на почетокот на XX век, го виделе со свои очи во срцето цивилизирана Европа. Според тоа, илузорно е да се тврди дека во едно такво, во историската наука дефинирано како ‘диво племе’, да се роди толку напреден, мудар, високо интелегентен и образован човек, како што бил кралот Георгија Кастриот. Не
без основа, историчарот Boppe, Delez, Кънчов и многу други константираат дека
Гего-Мирдитите, ‘се туѓинци за Европа’ и дека во антрополошки и ‘во никој друг
поглед (тие, Гегите, б.н.), не се вклопуваат во словенско-грчкиот комплекс’ “.
Стр. 763: „...Имено, многумина антрополози со светски глас, кои ги проучувале антрополошките особености на одделните балкански народи, како Carleton
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Delez и многу други, многу одамна установиле дека ‘современите Албанци се туѓи
за балканските простори‘, кои според антрополошките особености, ‘во никој поглед не се вклопуваат во словенско-грчкиот комплекс на Балканот’. За Гего-Мирдитите (Арнаутите) општо е познато дека имаат курдско потекло, дека ‘се одликуваат со груб изглед, со карактеристичен азиски пигмент на кожата и со карактеристични диви црти’, додека домородниот словенски елемент на арванитските и
воопшто на балканските простори ‘се одликува со исклучително убава, пријатна и
благородна црта’. Тоа го констатирале и турските хроничари“.
Значи, во наводот се разликуваат само Белци и Монголи со туѓ изглед...
Арнаутите (Гегите) како Муслимани (Турци) се бореле во служба на Османите. Следи тие на сметка на Православните да постанат богати, со грабнат и оплачкан имот.
Георги Радулов-Радуле, на стр. 93, истакнува: „Турција работи меѓу муслиманите за одржување на целовитоста на Турција. На 10 јуни 1878 г. во Призрен биле свикани претставници на муслиманските заедници од Босна, Санџак, Албанија,
Македонија и Родопите (448, с. 7). На таа основа е создадена Албанската лига. Претседател на централниот совет бил дебарчанецот Илијаз паша Дибра (од август
1880 г- Абдул бег Фрашери). Со учество на неколку христијани- католици и православни- лигата добива албански нацинален карактер. Откако Берлинскиот конгрес
и го дал пристаништето Улцињ на Црна Гора, 7.000 борци како нерегуларна албанска армија ги разбиваат Црногорците и го преземаат градот. Ц. Гора и Австро-Унгарија бараат од Турција да ги исполни решенијата на Конгресот. Редовна турска
армија ги разбива Албанците и и е предаден градот на Ц.Гора (446).178 Албанците
се спротиставуваат и на предавањето на Грција територија во Епир, Така лигата прераснува во национално движење со антитурски карактер (442). Санстефантскиот
договор ги принудувал Албанците да се замислат за иднината. До тогаш Албанците
-муслимани биле најверните војници на султанот. Албанскиот башибузук бил ноќна мора за христијаните. Тогаш чуствуваат дека турското владеење на Балканот завршува...“. (Муслиманското-турско зло со Албанците до денес продолжува, Р.И.)
Се кажа: „Со учество на неколку христијани- католици и православни- лигата добива албански нацинален карактер“. Меѓутоа, ова никако не е точно, е лага.
Вилкинсон пиши: „...Според неговото (на Доминиан, Р.И.) сфаќање, Албанците во 1913 беа сосема лишени од секакво национално чуство. Само ривалството
меѓу Италија, Австрија, Србија и Грција, секоја посебно, резултираше во една независност. Италијанското влијание во Валона беше постигнато преку романско-католичките Албанци“.
Албанците сé до 1913 биле без национално чуство, без кое тие „ се уште не
беа способни да се носат со самите себеси“, а и „пред 1924 година не се случи тоа
во училиштата да биде предаван албански или ‘шиптарскиот’ јазик“.
Георги Радулов- Радуле, на стр. 99, пиши: „...Со Грција односите се регулираат со чл. 195.‘Македонскиот востанички комитет ќе ја замоли грчката влада да го
помогне македонското востание и да дозволи испраќање македонски доброволни
чети од Грција’ и чл. 196 ‘грчката влада многу ќе му помогне на востанието ако ги
засили своите дејства против Турција во Епир и Тесалија... Македонските востани178

Албанците како дворасни биле/се без национално чуство. Тие како такви биле само разбојници...
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ци исто ќе помагнат за ослободување на Епир и Тесалија’. Односите со Албанците
се регулираат со чл. 197 и 198 во кои се вели дека востаничкиот комитет ќе ги повика албанските бајрактари да се присоединат кон Македонското востание, но ‘за
жал, некои албански главатари повеќе ја сакаат муслиманската вера отколку своето
општество, и биле на страна на Турците, притоа вршејќи зулуми во Македонија’
(349, с. 47-53)...“. (Ништо албанско национално на дворасните Албанци, Р.И.)
Албанците како Муслимани (Турци) имале Призренска лига и тоа само против Православието. Па затоа тие како Муслимани (Турци) и опстојувале. Дури тие
како Муслимани (Турци) се преселувале во Турција, која била само исламска земја.
Авторите пишат за Арбанија=Албанија, р=л. Таа била создадена без историска основа и на насилнички начин, само да се смали руското влијание на Балканот. Бидејќи Русите биле тн.Словени, ваквите на Балканот до денес се одродуваат.
Петар Поповски, „Георгија Кастриот...“, на стр. 703, во фуснота пиши: „Историчарот Dominian’s соопштува дека ‘државата на Тоските и Гегите, на која во
1912/1913 година западните Европејци и го наметнаа името Албанија, вештачки ја
склепаа Австријците, за да ја спречат Србија да ја освои таа земја’, (The Frontiers…,
194), макаршто, ‘повеќето од половината на жителите на таа територија го сочинуваше македонско словенско население’ (L. Niederle, Slavonska starožitnosti. Povala
pocatky Slavonu Južnih, dil. II, sv. 2, Praha, 1910, 421-468)“.
Австрија на германски јазик е Österreich, што значи Источно Царство, а тоа
било на просторите на православна тн.Византија, чиј наследник била само Русија.
Мирјана Мирчевска, Етнолог 9, на стр. 67, пиши: „Во Република Македонија доселеното албанско население припаѓа на две групи: Геги и Тоски. Неспоредливо е поголем бројот на Гегите во однос на Тоските. Околу 90% од вкупното албанско население во Македонија припаѓа на Гегите, додека само 10% се Тоски. Матична територија на Гегите се областите во северна Албанија и нивните миграциони подрачја се областите: Дукаѓин, Миридит, Мат, Задрим.179 Тоските ја населуваат
јужна Албанија и во Струшки Дримкол доаѓаат од следните области: Черменика,
Мокра, Корча, Елбасан и Подградец (2, 8-9). Припадниците на Гегите во струшкиот
крај живеат во непосредна близина на Тоските, односно во пределот Струшко поле,
пр., с. Велешта,180 (3, 41) Мислодежда, Ливада, Горно Татеши, Долно Татеши, Богојци, кој е соседен со Струшки Дримкол и Струшка Малесија“.
Да не се изуми дека многу по 1960 година немале врска Албанците (Тоски)
со Албанците (Геги): тие не општеле, не стапувале во бракови...Бидејќи тие биле
само муслимани, тие меѓусебно расно се разликувале (Азијати монголско потекло).
Во СФР Југославија Арнаутите (Гегите) биле преку 90% а Скиптарите (Тоските) под 10%. Значи, мнозинството биле Азијата, а мало малцинство Балканци.
Јософ Брос Тито како католик и масон бил „татко“ на албанската нација, која за прв пат се создаде во СФР Југославија со скиптарски (тоскански јазик). Меѓутоа, кај таа тн.албанска нација нема благодарност кон својот „татко“ Ј.Б.Тито.
179

На крајот на 18 век Османите во Северна Албанија населиле Азијати. Бидејќи тие биле војници,
тие на тие простори како колонисти дошле без домашни животни. Следи таму овцата праменка да е
сој шарпланински со куса опашка, а во Косово косовска со долга опашка.Оваа била од колонисти со
монголска овца. Истото се случило со генот на монголскиот коњ. Токму затоа тие се најголем доказ.
180
„До пред 10-15 години албанското население од ниту едно село во Струшки Дримкол, не склучуваше брачни врски со албанското население од с. Велешта (иако географски се соседни села), токму
поради сознанието дека припаѓаат на различити племенски организации“. (Расно различни, Р.И.)
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Дури тие него го напаѓаат, затоа што тие тогаш не добиле втора исламска држава:
прва била Турција, а втора Косово.Бидејќи во Скитарија Тоските и Гегите не се најбројни, православните се во ропство, а неа демократијата ќе ја избриши.
Бидејќи се говори дека Јужна Србија била албанска, да видиме како таа е таква. Бидејќи Р.Македонија е сосед на Скиптарија, во Р.Македонија доаѓале повеќе
Скиптари. Бидејќи Гегите во Скиптарија биле колонизирани во северна Скиптарија
од неа во Јужна Србија можеле да се преселата Геги, а не Скиптари. Следи ако во
Р.Македонија биле само 10% Тоски и 90% Геги, тогаш во Јужна Србија морале да
бидат повеќе Геги од 90%.Значи, во Јужна Србија Тоските се многу многу под 10%.
За сé ова да се потврди наведувам податоците со кои до денес располагам.
За Вилкинсон, по 1840 година „Турците ја иницирале политиката на населување на Татари и Черкези во областите на планината Шар“; Г.Вајганд, по Кримската биле 500.000 Черкези и 100.000 Татари; фуснота на Вилкинсон: „Мјуир Мекензи и А.П. Ибри, Патување во словенските провниции во европска Турција, 2. издание (Лондон, 1877).На картата составена од Е.Г.Равенштајн за универзалната географија овие Черкези беа одбележени во околината на Стара Србија и во областа
Ниш-Врање“. Трифуновски пиши: „албанските мухаџири од околината на Врање,
Сурдулица и други ослободени области во Србија од војната во 1877-1878 година“.
Кон овие наводи да се додадат уште оние на Шових и други автори.
Па во Јужна Србија ништо немало балканско-скиптарско, туку само азиско.
За да се потврди дека таа албанска нација е вештачка во Скиптарија доказ се
двата службени јазици гегски и тоскански, кои меѓусебно не се разбираат. Нивната
разбирливост е воглавно од татаро-турските зборови кои ги има во тосканскиот јазик, а гегскиот јазик воглавно бил татаро-турски со потекло од кавказко-црноморските простори, од каде потекнуваат Черкезите и Татарите.
Каков јазик бил албанскиот (скиптарскиот=тоскинскиот,Р.И.) за Вилкинсон:
„Доминиан тврдеше дека сите жители од овој дел на полуостровот кои зборуваат шкип (албански) би требало да се сметаат дека се од албанската националност. Тој истакнуваше дека јазикот по своја форма исклучително Аријан, но истакна дека од 5.140 елементи во Етимолошкиот речник на Албанците на Г.Мајер ‘би
можело да се набројат само четири стотини неизмешани индо-европски елементи’.
Татар-турскиот брои 1.180, Романскиот, 1.420, грчкиот 840 и словенскиот 540 збора“. Значи, повеќерасен јазик. Видливо е дека Скиптарите не знаат што говорат.
Се заклучува, скиптарскиот јазик бил мешавина на јазици, дури и монголски. Овој јазик бил во спротивност на пелазгискиот=тн.словенски јазик. Следи очигледен злостор, на Белците на Балканот јазиците дури да им се и монголизираат.
Во 1908 година во Битола создава албанска азбука не скиптарско семејство,
туку влашко, чии наследници во Битола денес зборуваат македонски, но не скиптарски. Тоа повеќе пати се виде на Втора програма МТВ на скиптарски јазик. Новинарот со нив говори на македонски, а за скиптарските и арнаутските гледачи се
дава скиптарски превод. Па Скиптарите биле само одродени Пелазги=тн.Словени.
Меѓутоа, во Скиптарија живеат два тн.албански народи, со различни јазици.
Ханс Лотар Штефан, на стр. 56, пиши: „...гегскиот на север и тоскискиот на
југ. Сé до крајот на Втората светска војна главно се употребуваше гегскиот службен јазик од Елбасан, а покрај него и северозападно гегска и тоскиска пишана форма“.(Значи,во таа држава немало еден народ со еден јазик, туку народи/јазици,Р.И.)
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„Во Албанија под комунистичкото владеење се поттикнуваше развојот на
единствен национален јазик и се укина паралелната употреба на различни писмени
јазици. Со ортографскиот конгрес во 1972 год. овој нов писмен јазик беше прогласен за официјален во- и што е посебно важно- и надвор од Албанија. Со тоа Албанците на Косово се откажаа Косоварскиот јазик да го развијат во свој сопствен
јазик и со тоа да се дистанцираат од Албанија, што во рамките на Титова Југославија сигурно би било поздравено“.
Самиот навод укажува дека во Скиптарија имало два тн.народи, кои меѓусебно не се разбираат.Тоа на тн.Албанци не им пречи, тие да говорат за еден народ.
Па тој тн.албански тн.народ бил само муслимански=турски, и ништо друго.
Во Етнолог 9, Македонско етнолошко друштво, 2000, Скопје, Мирољуб Јефтиќ, на стр. 152, пиши: „...Кога муслиманите освен физички малтретирања почнале
да ја подигнуваат висината џизија те. главарина која постанувала неможна за плаќање, почнува исламизација на Албанците. Албанските историчари велат дека тој
порез во 15. век изнесува 45 аспри. Сите тие узроци како и многу други довеле до
исламизација. Тој чинител битно ги променил односите меѓу самите Шиптари, а
тогаш и према останатите балкански народи. Прифаќајќи го исламот во една религиозна држава каде сé се одредува на принцип на припадност на оваа или онаа вера,
Шиптарите, ама само тие исламизирани, постануваат исто што и етнички Турци и
за царот те. султанот и халифот и за етнички Турци, ама и за своите сонароници
Албанци и балкански Словени. Значи тие не постанале помагачи на Турците како
што тоа во историските уџбеници кај нас се говори, туку постанале турци (овде поимот Тучин намерно го пишам со мало -т-, оти сакаме да кажеме дека поимот Турчин во тоа време нема вредност на национален назив туку верски). Од тогаш тие
постануваат носители на окупацијата, тлачење и уништување на христијаните во
ист оној смисол во кој се тоа етнички Турци. Дури и повеќе оти во Албанија и во
соседните подрачја постануваат главни репрезенти на исламот и халифатот од Истамбул. Према тоа тие се само и едино така можат и треба да се третираат оти тоа
се историски точни чинители. Тогаш тие гонето со желба за материјални добра, кои
Куран обилно им обеќава на верниците тргнуваат према селата на Шиптари- христијани потоа, како Шиптарите се изламизираат и се смалува можноста на лагодниот живот и плачка на сметка на сонарониците, така исламизираните Албанци всушност ‘турци’ тргнуваат кон Западна Македонија, Космет и сегашна Црна Гора. За
своите акции имаат потполна подршка на својот врховен поглавар халиф од Цариград. Власта од центарот на престолнината нивните акции се доживуваат како акција на јачање на исламскиот карактер на државата и победа на исламот. А како
власта се однесува према нацијата најдобро се гледа од следниот податок. Према
шеријатската теорија халифот на исламската заедница може да биде само лице кое
припаѓа на Мухамедановото племе Корејаш. Како османовите султани ја дочепкале таа титула 1517 година, морале да најдат оправдување за таквиот акт. Затоа прогласиле дека тие не се етнички Турци туку дека се со потекло Арапи од племето
Вади-Сафи,со тоа сакале да покажат дека кога веќе не се Корејшити како Мухамед,
дека тогам барем му се блиски.
Што исламизацијата значела најдобро покажува споменатиот албански академик Поло: ‘Масовната исламизација на Албанците во 17. век предизвикала јака
идеолошка поделба...Религиската поделба без сумливост чинела озбилна препрека
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на создавање на националната свест на Албанците...во толку повеќе што теократската држава на Албанците муслимани ги сметала Турци’. (Стефан Поло, Р.И.)
Што е посебно важно самите муслимани себе се сметале ‘турци’ затоа посленикот на националната ренесанса Наим Фрашери во 19. век говори: ‘Сите ние
сме браќа иста крв и ист јазик. Не велите Турци и каури, не велите тоа никогаш’.181
Нивниот однос према сонародниците со друга вера бил мошне сиров. Од примерот
уништувањето на православното Албанско племе Сулиоти се гледа како Шиптарите муслимани се однесувале према Шиптарите христијани. Во писмото со кој повикувал на џихад-света војна Али-паша Тепелин рекол ‘Аги...да почнеме значи со
чупање од нашата средина на неверната раса Сулиоти и да ги дочекаме одлучно
неверниците... Така браќа правоверни муслимани обединете се и заколнете ми се во
име Пророково дека ќе ги освоиме Сулите или умреме’. Во еден петок јуни 1800 ги
собрал Али-паша сите водачи на војната експедиција во текија на накшибендијскиот дервишки ред во Јанина. ‘После ритуалното перење земајќи го Куранот од рака
на чуениот шејх Јусуф- ефендија ги заколнал на светата книга сите присутни да се
борат против Сулиотите заколнатите непријатели на верата и државата...Шејхот ги
прочитал одговорувачките делови на Куранот ‘а сите присутни се заколнале на верност’. (Па тие биле само уништувачи на Православието, што важи и денес, Р.И.)
После тоа следел напад на Православните Сулиоти, кои на отпор ги храбрел
калуѓерот Самуил, кога народот го сметал човек испратен од Бог. После жестоките
борби Сулиотите се скршени. Заробениците Али-паша ги поубил, така што ‘едни
живи ги одрал, други живи печел, а најсреќните ги заклал. На жените им ги отворале стомаците вадејќи ги од нив плодовите и сечејќи ги на парчиња’.
Постапокот према христијаните Словени било во Македонија, било во Србија или Црна Гора бил идентичен...“.
Следи фуснота: „Освен истребување на Шиптари христијани Али-паша масаркирал и Французи. После една битка со Французите Али-паша наредил на мртвите да им се отсечи главата и направи кула од нив. ‘Утредента зората прикажала
ужесен призор Турко-Албанците на бојното поле, од главите исечени од лешевите
на француските војници, подигнал пирамида... Се раскажува дека црниот џелат кој
ги секол главите на тие несреќници исцрпен од умор и задах на крвта паднал на теата на своите жртви и издахнал пред очите Алиеви. Али наредил да се поштеди животот на осмина француски офицери и 147-мина војници и подофицери... овие несреќници биле натерани со ќотек да ги одерат главите и да ги засолат и остават на
своите плеќи во вреќи, кои ги упртиле. Носејќи го тој ужасен трофеј се одведени во
Јанина каде светината ги дочекала со камења како криминалци. Оттука се упатиле
во Цариград по најоштрата зима и низ планините на северна Грција: многу од нив
не стигнале до крајот на патот, умирале од зимата, гладот и уморот. Кога некој од
тие вистински маченици би давал знакови на слабост еден пратилец би го фрлил на
земја, би му ја отсекол главата која потоа би била вофрлена во вреќата која ја носел
некој од неговите другарите“. Цитат по исто, стр. 61 (Remerand Gabriel…1928, Р.И.)
На стр. 155: „...Словените кои се изложени на терор барале спас можеле тоа
да го направат, било со иселување, било со промена на вера. Како Словените верата
ја примале преку Албанците така после исламизацијата како по правило настапувале процеси на албанизација. Тој чинител го виделе сите оние кои се движеле во
181

Во претходните книги пишев: во султановата војска и султановиот двор се говорел словенски јаз.
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споменатите подрачја. Французот Виктор Берар вели: ‘Преводувањето во ислам не
било дело на владата туку на големите поседници. Околу 18 век. цели покраини биле обрезани со наредба на албанските бегови... Словените кои живеат покрај Преспанско езеро добиле наредба околу 1740 година во тек на три дена да се потурчат.
Албанците биле најголеми посленици на поле на исламизацијата’. Оние кои би одбиле би биле изложени на опасност да го изгубат животот и резултатите се знаат“.
На стр. 157: „...Како што вели албански академик Поло: ‘Муслиманите го
користеле привилегираниот статус и уживале политички права од кои христијаните
биле лишени. Во текот на 18. и 19. век таа класа се претставувала, не како претставник на турската нација, туку како еманација на религиозна исламска држава’. Ама
кога почнува со приказната за нација во модерен смисол-збор многу од тие ‘турци’
кои всушност се Албанци сакаат да бидат вистински етнички Турци. Ставро Скенди за тоа кажува ‘Скадарските муслимани не сакале албански школи албански јазик
и не сакале никако друг службен јазик освен турскиот’. Потоа додава дека било мошне раширена појавата и во Скопје и западна Македонија каде многу албански семејства говореле само турски. Сé тоа кулминирало во текот на I светска војна, кога
независна Албанија постои. Тогаш во земјата избива масовна побуна на селаните,
значи на обичниот народ, како еден од основните поставува захтев за поново обединување со Осмновото царство, значи самиот албански народ се одрекува и од
својата држава и од својата нација во име на исламот“.
На стр. 161: „Состојбата во Македонија во исто време другчија. Во интервју
кое го дава на ‘Препород’ претседател на Мешихатот на Македонија Сулејман Реџепи кажува: ’...што се однесува патот со кој од Македонија ќе се тргне нема никаква двојба. Нашиот пат и пат на сите муслимани е Алаховиот пат...’. Значи пат во
кој нема место за нација, како подрачје на Куран, па само со тоа ни за албанска. Потоа додава: ‘Албанците од Македонија се мошне добри муслимани и верници и не
би се сложил со вам да некој значаен број меѓу нив го негира исламот. Алаховата
вера не може да се негира. Таа е меѓу нам и Албанците ја чуствуваат своја’.
Потоа додава нешто што е апсолутно невистина и зашто пишат во своите албански уџбеници ‘Албанците го прифатиле исламот доброволно од Турците и тој
низ векови бил вистинска брана пред асимилаторските инспирации на нивните соседи’. (Со влегување на исламот во Скиптарија се рушат цркви, манастири..., Р.И.)
Со тоа не само што се негира вистината туку заправо ја руши идеата на посебна албанска нација во однос на другите муслимани. Оти ако Шиптарите доброволно го примиле исламот од Турците, тогаш тие Турци ништо не правеле лошо со
својата војна окупација, оти како кажува Иналџик само го носеле исламот и ништо
повеќе, ама затоа Ѓерѓ Кастриот правел лоша ствар оти се бунел против исламот.
Оти направил најголемо светогрдие го напуштил исламот, а за вероотстапништво и
убивање на муслиманите што тој немилици чинел, према шеријатот следи исклучиво смртна казна. (Ѓорѓи никогаш не бил муслиман и затоа без „смртна казна“, Р.И.)
Во останатото заправо поради исламот не бил ни еден муслиман сунит меѓу
луѓето кои го буделе албанската национализам. Сите тие биле христијани: Наум
Веќилхарџи, Зеф Јубани, Константин Кристофориди, Једоним де Рада. Ово не кажува никој друг туку Рамиз Алија муслиман и предавник на Албанија. Тек подоцна
се приклучиле браќата Фрашери: Абдул, Наим и Сами. Ама тие не се сунити туку
припадници на една кривоверна верка, дервишанска секта, бектешија,која ни тогаш
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ни денес не се во заедница со останатите муслимани ни на Космет ни во Албанија
ниту во Македонија. Нема во тоа движење ни еден сунит“.
Албанците во Р.Македонија се само муслимани, и го шират само исламот. А
тие се само исламски мафијашки дворасен народ на Белци и монголски Арнаути.
Иако сите џамии се врз цркви, значи исламскиот имот е само православен,
што важи и за имотот на тн.Албанци, кој е оплачкан и грабнат православен, во полза на исламот 50 џамии подигна Ал Каеда, а нив ги штитеа чедата на Ал Каеда...
Ова најочигледно е за Македонците во Мала Преспа. Иако тие живеат само
на свои македонски православни простори. тие простори државата Албанија им ги
врати на агите во Османовото Царство, чии муслимански=турски извршители биле.
Не само тоа, имињата на местата од јазик на Белци, тн.словенски, се преименувани
на албански, кавказки, јазик, со монголски татаро-турски зборови. Злото продолжи.
Кога јас во „Фокус“ водев полемика со еден Скиптар, кој од Преспа во Битола бил преселен, а Преспанци од еден скиптарски ага за неколку дена биле исламизирани, а потоа и скиптарзирани со јазик мешавина на мноштво јазици, никој од
Македонците не зеде учество во прилог одбрана на македонштината, тие си гледаа
сеир, што ќе стане. Потоа следеа закани со смрт. Исто се случи во „Битолски весник“, во кого со истиот водевме долга полемика. За истата личност велев „Лајме
Шиптаре“, како и дека (тој) ми е брат по крв, но не по душа, оти тој од душата ги
мразел христијаните...По се изгледа дека Македонија беше само моја. Само еднаш
бев бранет од мојот пријател, Биточанец, Томе Чукалка, кога во „Пулс“ со еден Турчин водев полемика, Анадолците...за Херодот биле само Бриги, денес Брзјаци итн.
Ниеден Македонец никаде го немаше како и денес.
Јас во 1997 година во Салон 19/19,во Скопје, предавав со другите четворица,
за античките Македонци, меѓу кои беше и мојот пријател Битолчанец Симе Пандовски. Тогаш ја исмејував албанската историја на дворасниот народ Албанци (монголски Арнаути=Геги и пелазгиски Скиптари=Тоски). За пример го зедов внукот
од брат на Скиптарот со кого водев полемика во „Фокус“ и „Битолски весник“. Тогаш истакнав, дека за претседател се јавил кандидат Скиптар стоматолог од Битола.
Бидејќи тој како Скиптар бил рус со сини очи, а за да им биде близок на Арнаутите
како велигденски јајца си ги пребојадисал косата и мустаќите со брадата, а на очите
си ставил темни наочари. Меѓутоа, како на вампир, на демихисасрски вапер, него
му стрчеле русите веѓи. За ова да се потврди треба и да се провери вистината: тој
како рус Скиптар со еден темен (црн) Арнаут да одат во наше породилиште, дечињата кога ќе го видат Арнаутот, бидејќи такво живосуштество никогаш дотогаш не
виделе, ќе почнат да вришат и ќе ги собираат нивните неразвиени рачина и ноџиња.
Арнаути имало Черкези,а и индијанско племе Черокез(краток нож) итн,за режење.
Од изложеното се гледа, Скиптарите немале достоинство и своја гордост кога тие со Арнаутите создаваат заедничка нација, а таа ќе биде исламска=турска, како што Скиптарите и Арнаутите на Османите им служеле, и тие биле носители на
злото врз православните. Не случајно, Густав Вајганд вели, дека нашите ги сакале
повеќе Турците отколку Албанците, кои се алчни и злосторнички настроени.182
Ама тоа до денес ништо не се променало, за нив и Р.Македонија била нивна.
Густав Вајганд убаво пиши за злосторниците... Албанци и Власи, одродени.
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Мене никој Албанец...не ме ликвидирал.Тоа го направија изродите,а со исто потекло, кои ме уништија... Од 21.05.1991 останав без работа и право на вработување, и со 42,20% пензија до тој датум.
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Во “BILDER VON MACEDONISCHEN KRIEGSSCHAUPLATZ”, на сл. бр.
198, е преставен „Арнаут на манастир“; сл. бр.298 „Албански бандитски водач“.
За да се потврди наведеното, Скиптарите како свои ги прифаќаат Турците,
Македонците со исламска вероисповед, Србите од Санџак како муслимани, дури и
Циганите, зашто и плаќаат...Па велат Македонците биле само Православни.
Македонците отсекогаш имале достоинство и гордост. Тие секогаш ги признавале и признаваат Скиптарите,Арнаутите,Турците, Власите, Србите, Циганите...
Меѓутоа, до денес Албанците немаат достинство... А тоа го кажува нивната
историја. Тие како Муслимани=Турци за време на Османовото Царство биле само
злосторници врз христијаните. За време на фашизмот биле фашисти. За време на
комунистите комунисти: со Јосиф Броз Тито, со Сталин и со Мацетунг. Денес се со
НАТО. Отсекогаш само против домородците. Дури НАТО само поради нив врз Србија изврши инвазија, а во Р.Македонија во 2001 година и агресија. На Македонците не им беше дозволена тие да ја сотрат „чумата“ на домородците и „крастата“ на
православието тн.Албанци, преставени од 90% Азијати и 10% Евројпани, срамота.
Срамот е уште поголем, што тн.Албанци на мафијашки начин сакат да станат домородци вон Скиптарија: Р.Македонија, Србија и Црна Гора. Најдобар доказ
е со Енциклопедијата на МАНУ. Иако таа е проалбанска, дури тн.Скендербег го прогласила за Албанец, муслиман-обрезан..., зашто тој ќе се преврти в гроб, мафијашкиот исламски тн.албански народ „нареди“ да се повлече. Следи тие во неа самите во Р.Македонија да си се прогласат за домородци.Тоа е лесно изводливо затоа
што, според неа, ние Македонците како Словени сме дошле од никаде, веројатно од
Свемирот или Утробата на Земјата. Со тоа тн.Албанци ѕверови и не завршиле.
По Втора светска војна македонски не биле само манастирот Св. Прохор
Пчински, а светецот бил само македонски, од Македонија,таа била со сé Врање,а во
Врање биле судени Македонците кои Врање и цел регион сакале да го приклучат
кон нашава денешна држава. Во неа требало да припаднат мноштво простори на тн.
албанско Косово, а најјужниот дел бил Генерал Јанковиќ и најголемиот дел на Шар
Планина, која била македонска со својот шарпланинец од Македонците однесен и
во Тибет. Меѓутоа, од овој проклет ѕверски исламско- фашистички тн.народ се изгубени многу пасиште од македонската Шар Планина и долж други простори, останувајќи Гораните да живеат со мафијашки исламистички балистички народ, дури
македонските простори станале како тешко воспалено и гнојосано слепо црево сé
до Скопје. А сé ова го направи НАТО, чии земји ја делеле Македонија и сé уште ја
делат,без некогаш да престанат, и тоа во полза на нивниот највештачки најдворасен
тн.народ од монголски Арнаути и пелазгиски Скиптари со трорасен скиптарски
јазик, најголем страм за берлинско-виенската школа, чиј бил вашизмот, со нивната
ѕверско крволочна Албанија, која била дури и најѕверска најфашистичка тн.држава.
ФАШИСТИЧКА АЛБАНИЈА
Бидејќи Албанија била македонска, Комненова, моја книга, се продолжува.
Во “Dnevnik”,Grofa Ciano, Zagreb,1948,се наведува за фашистичка Албанија.
„Grof Galeazzo Ciano di Cartellazzo, зет на Бенито Мусолини, министер за надворешни работи на фашистичка Италија, во новата историја на Италија и Европа оставил траг како тежок злочинец...“. Тој пишува и за фашистичка Албанија.
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Во 1939 година, стр. 32: Разговарав со Сергие, доносувачот на писмото на
кралот Зогу, кој моли некој вид посредување кај Југословените поради постапок со
албанското малцинство на Косово. Ако работите среќно тргнат и ако Стојадиновиќ
се чуствувал способен да настапи машки, јас на Зогу ќе му покажам посредување“.
Кралот Зогу бил со бригиско дативно- у презиме. Пак, Албанците во Косово
во однос на азиските Арнаути биле и до денес одстанале беззначјно малцинство.
„19. Сјечањ.-Стигнал во Беље. Лов на зајаци. На враќање разговор со Стојадиновиќ во возот. Го начнав албанското прашање. Се чинело, на почетокот, дека
мојот собеседник се смркол, ама подоцна попуштил и Стојановиќ почнал да говори
за делба на Албанија како најдобро решение“.
Стр. 33: „Сечањ.-На утро одиме во вилата Торлонија, каде на Дуче му поднев извештај за текот и резултатите на своето патување. Тој е мошне задоволен.
Најповеќе го занима чинителот, дека во Југославија наидов на така раширен против
германско чуство. Исто така е мошне задоволен во поглед на Албанија. Од своја
страна ми соопштува за настаните за време на моето отсуство...“.
Стр. 38: „Уште нема точни податоци за југословенската криза. Дуче вели,
дека и овој случај докажува, да можеме да водиме политика само на една едина земја, со Германија, која како и ние пружа сигурност на сталниот правец и поуздани
обврски. Стојадиновиќевата положба се чинела посигурна. Уште пред 14 дена тој
самиот изјавил, дека никој и ништо не може да го истурка од власта. А сега...‘Кризата ме занимавала толку поради нашите врски со Белград, кој бар во прво време
не ќе биде подложен на појаки потреси. Јас многу повеќе мислам на Албанија, оти
навистина сме дошле до поволни заклучоци’. Дуче и јас се споразумивме на следните поставки: ние ќе одиме напред под сите околности. Ако се споразумиме со
Стојадиновиќ, делбата на Албанија измеѓу нас и Југославија; без Стојадиновиќ: запоседнување на Албанија мимо Југославија, ако биде потребно против неа“.
„Дуче ме примил во Палацо Венеција. Тој мисли, дека склонувањето на Стојадиновиќ е вистински државен удар од страна кнезот намесник, кој сакал да ја предухитри зачврстувањето на фашистичката диктатура. Му ги изложувам на Дуче
погледите во прашање на Албанија: треба да се побрза оваа работа. Дуче е поразумен, одма ќе почнеме да присобираме војска и воздушна снага. Ќе ги појачуваме
револуцинарните припреми во самата Албанија. Време на акција: велигденска недела“.
Стр. 39: „Навечер се гледам со Дуче. Опширно разговараме за положбата.
Јас го поткрепувам своето становиште, дека е потребно да се забрза нашата припрема против Албанија, и тоа од следните разлози; 1) Југословените сега знаат што
намеруваме и за тоа ќе се рашират гласини; 2) со одењето на Стојадиновиќ изгубила југословенската карта за нас 90% приврзаници; 3) бидејќи акцијата сега се одвива без Југославија, а можда и против неа, не смееме на Југославија да и дадеме време, да ја појача својата врска со Франција и Велика Британија на политичко, дипломатско и војничко поле“.
Се говори за Југословени и Албанци.Како што во Југославија имало народи,
истото важело и за Албанија. Ако има нормални пописи, таа не била/е скиптарска.
Стр. 40: „Го примам амбасадорот фон Макенсен: ми носи итно разјаснување
за прашање на албанскиот петролеј. Се работи само за предлог, кој Германија го
добила, ама ништо не е направено и ништо не ќе биде учинето...“.
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Стр. 42: „16. вељача.-Албанија е немирна. Брзојавот на војниот аташе во Тирана го загрижил Дуче. Соопштава, дека кралот наредил делимична мобилизација и
Јакомони одлетал со авион во Рим. Состојбата не е така драматична. Се посоветував со Јакомониј, кој заправо се покажува мошне мирен. Јакомони говорел со Зогу,
кој ги слушнал нашите притужби и додал, дека и таа има штошто да примети. Во
Белград се говори за поделба на Албанија, ама поединостите кои ги споменал, докажуваат дека само е делимично и неодредено обавестен. Потоа говорел за припремање на внатрешна побуна, која најповеќе смета на бегалци, ама и оваа поединост била всушност неточна. Набројал многи имиња на компромитирани луѓе, што
исто така-освен Кочија, не била точна...“. (Лице со тн.словенско презиме/име, Р.И.)
Во Албанија живееле повеќе верски народи, до денес без албански народ.
Стр. 43: „Јакомони известува за состојбата во Албанија. Кралот и неговите
луѓе формално изјавуваат, дека сакаат со нам да воспостават најсрдечни односи.
Меѓутоа, Јакомони се плаши, дека се работи за сплеткарски потез, Албанци да би
добиле на време и успешно го заклучува настојувањето, дека со други сили склопува договори и сојузи...“.
Стр. 47: „Јакомони уверува, дека во Албанија поново владее мир и ред и дека кралот, бидејќи изголтал најголем страв во својот живот, се расфрлува со изјави
на пријателство према Италија. Зогу ми испраќа своји ‘братски’ поздрави. На секој
начин е сигурен, дека никој од заверениците ништо не избрбљал и дека играта е само одгодена“.
Стр. 51: „...Поново (Дуче, Р.И.) говори за Албанија, ама уште не одлучил. Го
мачат некои сумњи, кои уште не ми ги открива...“.
„...поново ја натакнал можноста на удар во Албанија, ама уште се скањује.
По негово сфаќање ни запоседнувањето на Албанија не би можела во светската јавност да претставува вистинска нахнадаза приклучување на Рајхот една од најбогатите земји на светот, како што е Чешка...По мое мислење упадот во Албанија би
го подигнал расположението во земјата, би бил создаден плод Осовина...“.
Стр. 52: „...донесол заклучок, да го одложи албанскиот потфат...“.
Стр. 53: „...Од своја страна ги оповргнувам вестите за италијанска војна
експедиција во Албанија и го уверувам, дека Италија ништо не ќе превземе, што би
можело да ја потреси југословенската државна чврстина“.
Стр. 56: „24. Ожујка.-Дуче со мене и со Парланија го разработува планот за
акција во Албанија. Се споразумивме дека не е згодно одма да се испрати ултиматум, треба со Зогу да се преговара. Ако покуша да се одупри или да го изигра
обеќавањето,ќе употребиме сила.Дуче е само загрижен што ќе речат оние во Белград; Од многу разлози треба да се поработи, Југославија што помалку приговора“.
Стр. 57: „Де Ферарис патува во Тирана и со себе го носи нацртот на уговорот за протекторат. Уште не може да се превиди, како настаните ќе се развијат. Зогу
веројатно ќе попусти. Поврх на сé постојат семејни разлози, на кои многу сметам:
предстоечкото породување на Зоговото дете...“.
„...Дуче вчера мошне е огорчен на кралот, на кој успеал да му каже три неугодни работи: 1) тој не е споразумен со албанската политика, оти најдува премногу да загазиме во опасност на крупни пустоловини...“.
Стр. 58: „Де Ферарис се враќа од Албанија со Јакомониевиот извештај. Изгледа, дека кралот покушува да се извлекува. Тој лично одговара ‘да’, а тогаш пре-
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ку своите министри вели ‘не’. Ама стројот сега е во погон и повеќе не може да се
заустави. Работата ќе се спроведи: или со Зогу, или против Зогу. Од многу разлози
би сакал прво решение, пред се да не се каже, дека ние Италијаните први во Европа
сме запукале од топови. Ама ако Зогу не попушти, мораме да се латиме на оружје,
и тоа сосема одлучно“.
„29. Ожујка.-Двете советување со Дуче, да би се одлучиле во поглед на Албанија. Бидејќи патува во Калабрија, а се враќа тек следната сабота, сакав да ги углавам сите поединости: 1) Војската, морнарицата и авијацијата ги продолжуваат
своите припреми и ќе биде готово во сабота; 2) Јакомони мора во меѓувреме да го
појача дипломатскиот притисок на кралот; 3) во колку порано не би попуштил, треба во подесниот час да се испрати лаѓа во албанските територијални води и предаде ултиматум: или потпиши го договорот, или превземи ја одговорноста за одбивање; 4) ако устраје на одбивање, да се подигнат бандите на востание, објави
спремена изјава и искрца; 5) да ја завземи Тирана, повикаат албанските поглавици
на некој вид законодавно собрание, кое јас лично би морал да претседавам и понудам круна на италијанскиот крал“.
Како што овде стои за „банди на востание“, тоа Рим веќе од 1913 година без
прекин го прави. Тој не беше сит, како ненаситен, во 2001 година изврши агресија.
„...Што се однесува на Албанија, (Христиќ, Р.И.) сосема се оградил...“.
Стр. 59: „со Гузониј. Овој последен е одреден, да ја превземе командата над
експедицискиот корпус во Албанија...Во меѓувреме веста од Тирана потврдува, дека кралот се спрема на отпор...“.
Стр. 60: „...Јакомониј утре ќе отиде кај кралот со нов нацрт и тогаш оди во
Тирана на свечено потпишување пратен, наравно, со голема ескадрила на авиони,
кои стварно ќе ја запоседнат Албанија, или одбија, а тогаш во четврток навечер во
цела Албанија ќе избијат немири од таков опсег да ќе биде наша непосредна интервенција. Во тој случај ќе се искрцат во петок рано наутро“.
Наспроти Албанија, каде Албанците немале национално чуство, со масовни
протести, овие стари методи во Р.Македонија со „петоколонашите“ без масовност.
„2. Травањ.-Мути стигнал во Рим. Јас се спремам, да го испратам во Тирана
со неколку нему слични луѓе, во четврток навечер да би се предивикале нереди, во
колку кралот во меѓувреме не би бил толку уљудан, да капитулира. Му дадов слободни раце со изричита наредба да ја штеди кралицата и нејзиното дете, во колку
веќе би се родило. Во таа ноќ треба да се предизвика терор, а рано в зора некој
скрие во шумата, да го сочека доаѓањето на нашите трупи и по можност да покуша
да го спречи Зоговото повлекување во планината Мати, каде би можел да се организира незнатен отпор“. (Мати=мати-ца, Мамица=мамица не е на албански, Р.И.)
Против Р.Македонија таа е преполна со измеќари и извршители од цел свет.
Стр. 61: „Ми доаѓа Христиќ. Бидејќи поразговаравме за општите прашања и
за посетата на кнезот намесник Павле на Рим, ја објаснувам состојбата во Албанија
и нагласувам, дека Зогу елементот е пречка во нашите односи со Белград“.
Стр. 62: „5. Травања.-Во рано утро дошол Зогуовиот син на свет. Како долго
ќе биде наследник на албанскиот престол ? Две војни лаѓи ќе отпловат во Валона и
Драч да ги укрцат Италијаните, веќе сега озбилно загрозени од бандити, на кои Зогу им дозволил да сија терор. Засега меѓународно мислење е мирно...“. ... ...
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Зогу бил со бандитите. Тоа во балистичка Албанија секогаш било и останало. Добар пример бил со Сали Бериша, бериш само тн.словенски поим. Во негово
време тој дозволи да се оплачкаат магацините на оружје.Значи, само едно: бандити.
Стр. 65: „9. Травањ.-Се враќам во Рим, да го известам Дуче и со него да поразговарам. На аеродромот многу Албанци мошне срдечно поздравуваат. Ми го даваат албанското и молат за италијанското знаме. Утрото Тирана е окитена со италијански тробојници“. (Албанците се најпревртливи, најнедостојни и подмукли, Р.И.)
Стр. 66: „...што се однесува за Албанците, треба да се знае, дека тие се безбожни народ, кои далеку повеќе би сакале да се зголеми платата отколку џамија“.
Со комунистот Енвер Хоџа Албанија се исланизира. Во Албанија мнозинство Муслимани=Турци се Гегите, а денес во Р.Македонија азиски Геги се 90%.
„12. Травањ.-Стигнувам во 10,30 час со авион во Тирана, каде на аеродром
ме дочекуваат членовите на новада влада...Има многу отпор против персонална
унија. Сите се споразумни, да го земат принцот од савојската куќа, ама уште порадо би ме бирале мене. Сваќаат, дека давањето круна на Виктор Емануел III значело
конец на албанската независност...Уставотворното собрание гласа едногласно. Доаѓа делегација, да ми поднесе заклучоци. Одржав говор од балконот на пратеништвото...Уставнотворното собрание ни формално ни материјално не ќе ја смали албанската независност...Независна Албанија повеќе не постои“.
„9. Свибањ-Војно дефиле во улица на Царството. Албанците прв пат промарширале по улиците на Рим...“.
Стр. 80: „Мусолини цел е обузет во мисла, да ја разбија Југославија и да го
припои кралството Хрватска. Потхватот го смета прилично лесно, а како сега работите стојат и јас држам, дека има право. Во меѓувреме намерувам подобро да ги
организирам косовските Арнаути, ножот да би бил уперен во бок на Белград“.
Со монголските Арнаути против домородците, и денес трае, и нивна држава.
Стр. 83: „Липањ.-Свеченост во дворот по повод предавање уставот на Албанците. Кралот прашува, кој го составил овој документ и со прилично огорчен тон
запазува, дека на албанската знамето нема никакви знакови на династијата. Му одговорив, дека не е точно, оти знамето има сина савојска трака и Скендербегова круна. Зема на знаење, ама останува слаба волја. Му ја раскажав работата на Дуче...“.
Се говори за Георги Кастриотис, тн.Скендербег, само со православна круна.
Стр. 84: „После пладне го решивме прашањето на спојување на албанско дипломатската служба со италијанската. Било доволно неколку одликувања и наместувања, да ја ускопиме Албанија, а болесникот да не вришти. И така анексијата
стварно се завршила. Како што веќе приметив, ова е прв пат, Албанците да не се
жалосни. Предност и корист јасна ситуација. Дуче и јас ги претресувавме прашањата на иредентизмот на Косово и Чамурија. Тој го нарекува тој ирендетизам
‘со мало светло на дното на ходникот’, со идеална побуда на живот, која подоцна
треба да се распламса, да би се разбудил и одржал жив и чврст албански национален дух“.
Албанци како муслимани биле Турци. Тие како дворасни не можеле да бидат еден народ, оти народот е еднорасен, а верата и албански јазик се повеќе расни.
Стр. 88: „Го примив Sthyll, бившиот албански пратеник во Белград. Намерувам со него да се послужам во прашање на Косово, оти добро го познава проблемот. Во подсекретарот за Албанија ќе образувам уред за иредентизам. Ботони и
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Бенини, на враќање од Тирана, донесуваат одлични вести за состојбата на Албанија. Дуче во Риционе отишол на краток одмор“.
Рим до денес се бори за иредентизам против домородниците, Бригите, а бригиска била Албанија. Бригите не го изговараат првото х, а и во денешен албански.
Во 1940 година, стр. 183: „22. Свибањ.-Одам во Албанија. Стигнав во Драч
и Тирана. Мошне топол дочек. Албанците отповеќе се захуткале на војноборните
патишта: би го сакале Косово и Чамурија. Нам не ни е тешко да ја појачаме својата
популарност, ако постанеме првобрци на албанскиот национализам“.
Рим од 1071 година е злото за Православието=Македонија=Балканот. Тој го
шири исламот, допринесува да се создаде покрај Турција и втора исламска држава
Албанија,ама и Велика Албанија, со своите робови кои за сé му плаќаат на исламот.
„23. Свибањ.- Посета на Скадар и Рубик, мошне издашен рудник на бакар.
Јавните работи кои пред пладне ги погледав, оставаат задоволувачки дојам. Секаде
наидуваме на топол дочек“. (Претходно се нарече за богатство на железо..., Р.И.)
Нема сумливост, Италија веќе ги придобила албанските народни маси. Албанскиот народ нам ни е благодарен, што го научивме да јаде два пати на ден, што
ретко се случувало. И на надворешен изглед на народот се запазува најдобра благостостојба“. (Римскиот албански народ без прекин го јаде македонскиот народ, Р.И.)
Албанците како сиромави само плачкале. Следи тие како такви сé православно оплачкале и како несити понатаму тоа го чинат, до денес прогонуваат Православни=Македонци, кои не смеат дома да се вратат... За сé тука се Рим, Виена...
Меѓутоа, во Албанија до денес коњот и говедото се помали, „запечени“, и со повеќе пато јадење. Токму затоа тн.Троја не била западно од денешна Брзјакија, итн.
Стр. 201: „11. Коловоз.- Мусолини поново го отворува грчкото прашање и
бара подробни податоци за Чамурија. Го спремил извештајот на агенцијата Стефани, со кој сака да го покрени и распали овој проблем. Ми наредил, во Рим да го повикам Јакомониј и Висконти Праску, со кој ќе вијечат. Говори за изненаден напад
на Грција негде пред крај месец рујан. Ако е така одлучил, сметам треба да се побрза. Опасно е да му се даде време на Грците, да се спремат“.
Ватикан преку Рим се залагал и заложува за Муслиманите, дури Монголи.
Стр. 215: „Мусолини не е задоволен...Соду отпатувал во Албанија, да ја превземе командата. Висконти останува на чело на армијата во Епир...“
Стр. 216: „На албанскиот фронт ситуацијата не е променета...“.
Стр. 218: „Навечер извештајите од Албанија се погоршуваат...“...„Во Албанија доста добро се држиме“...„Вестите од Албанија магловити. Не е исклучено,да се
повлечиме“. (Ама тоа не било од Албанците туку не-албанците, вон Албанија, Р.И.)
Стр. 219: „Од албанскиот фронт колебливи вести. Се плашам, дека ќе мораме да се повлечиме на предвидената одбранбена линија. Додуше, губитокот на Корча не е губиток на Парис, ама ќе послужи битката по неа да добие име и непријателската пропаганда да почне да удира во сите бубњеви и таламбаси. Ете поради што би сакал, да ја заржиме Корча“.
Стр. 221:„Соду од Албанија јавува,дека состојбата постепено се подобрува.
Меѓутоа, Старецот е неповерлив, оти смета, дека нашата положба уште виси за влакно“...„Лоши вести од Албанија, грчкиот притисок не попушта“...„Старецот се повратил од Албанија. Тој црно гледа на работите и со жестоки зборови го куди др-
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жењето на нашите трупи. Војниците се борат слабо и никако. Во тоа е вистинскиот,
одновниот разлог на сé што се случило“.
Стр. 222: „Дуче го повикал генералот Кавалера. Тоа ја покажува неговата
намера. Кавалеро е оптимист. Не верува во можноста на слом во Албанија, дури напротив, верува во подобрување на ситуацијата“...„Подобри вести од Албанија. На
север ги задржуваме Грците и преминуваме во противнапад, додека на југот се повлекуваме без непријателски притисок“...„Нов грчки притисок на албанскиот фронт. Изгледа, дека втората армија ќе мора да се повлече на линија Аргикастро-Порто
Еда, што мислевме да го избегнеме“. (Никаде ги нема Албанците, фашисти, Р.И.)
Стр. 223: ...очевидно, дека со Гелесовата армија може да се создаде мостобран во Валона, а уз помош на свежи трупи обрамбена линија не реката Шкумба.
Денес наважно е да се издржи и остане во Албанија“...„Се присетив, да ја контролирам ситуацијата преку Јакомониј. Го повикав на телефон. Одма добив дојам, дека
тие во Тирана се помирни отколку ли ние во Рим. И навистина, Јокомони толкува,
дека Соду ‘како политичко решение’ подразбирал воен маневар на грчкиот бок со
посредство на германското или југословенското вплетување. Соду и Кавалеро патуваат во Елбасан на лице место да ја проучат ситуацијата“...„Вестите од Албанија
говорат за непроменета ситуација“...„Вестите од Албанија уште секогаш говорат за
непроменлива положба“...„На албанското прашање не му придава големо значење.
Хитлер смета, дека сигурно ќе биде решено“. (Никаде ги нема Албанците, Р.И.)
Стр. 224: „Кавелеро се вратил во Албанија. Смета, дека ситуацијата уште е
критична, ама на патот на постепено подобрување. Во текот од 8 дена ќе се учврстат денес уште нестални линии. Тој мисли, дека наскоро да преминат во локален
противнапад, така на Грците да им ја преземат Корча“. (Албанците фашисти, Р.И.)
Стр. 225: „Во Албанија прилично затишје“...„Соду и понатаму поднесува
алармирајќи извештаји од Албанија. Напротив телефонски Кавалеровите извештаји доста се ведри“.
Стр. 226: „Во Албанија дошло до повлекување кое Кавалеро не го смета озбилно туку тактички. Уверува, дека резервата ќе биде доволна, да ја зачепи пукнатината“...„Во Либија и Албанија затишје“...„Ново, грубо повлекување во Албанија
према Клисура и Тепелениј“...„Долго разговарав со Кавалеро, кој се вратил од
Албанија. Тој е изразит оптимиста“.
Стр. 227: „...Ако Грците продрат во долината Сушица, тогаш маршот на Валона им ја олеснува самата конфигурација“.(Поими во Албанија тн.словенски, Р.И.)
Стр. 229: „...Конечно следел удар, кога Дуче сознал, дека Соду и во Албанија ги посветува своите часови во компонирање на музика за филм“.
Во 1941 година, стр. 233: „...добиваме лоши вести од Кавалеро за развојот на
работите во Албанија. Клисура е изгубена“.
Стр. 234: „...Телефонски разговарав со Кавалеро. Тој не го прикрива моралниот удар кој го претрпевме,ама смета дека Берат и Валона не се загрозени“...„Утре
Мусолини рано оди во Фоџи, да се состане со генералите од Албанија“.
Стр. 240: „Кралот стално најавува, дека во Црна Гора се обновила монархијата. Се плашам, дека тоа нас ќе ни предизвика потешкотија со Албанците,оти и тие
ќе ја бараат народната династија“. (Се говори за династија, со свои симболи, Р.И.)
Стр. 241: „...И во Албанија нашата војска во становитиот час се нашла во
ситуација, мора да совлада вистински запреки, кои ги создане Германците“...„Фа-
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ринациевото писмо на Хитлер не ќе биде испратено, Дуче е задоволен со фиреровите изјави. Освен тоа не му се свидувал воведот на Фаринациевото писмо; премногу ја истакнува својата заслуга во Албанија“.
Стр. 242: „8. Свибањ.-Го замолив Акваронеа, да го извести кралот за постигнатите успеси. Кралот задутре патува за Албанија“.
Стр. 243: „Патувам во Тирана, да го дочекам кралот.
9. Свибањ.- Во Тирана, атмосферата е поволна. Војниците се повеќе чуствуваат, дека Грција е скршена со италијанските напори и на тоа мошне се поносни“.
10. Свибањ.- Кралот стигнал. Ружно, ладно, дождовито време не пречи, улиците да се исполнат со вистинско водушевување со народ. Кралот е мошне добро
расположен и дирнат. Не верувал, дека ќе ја најде така напредна и плодна Албанија. Во неговото памтење живеат успомените на сушната и камената црногорска
пустиња према која ипак чуствува голема љубов, така сака да ја обнови во границите од 1941. Мислам, дека тоа е неможно. Албанците жестоко би станале против
секоја сличнма мера. Ние одвај успеваме, да ги зауздаме нивните амбиции, кои веќе стигаат до Бар, дури и понатаму.
Кралот према мене е мошне љубезен. Повеќе пати поновил, дека јас сум ја
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‘создал’ Албанија и мисли потребно, уште еденпат да ми покаже симпатија. Напротив према Кавалеро бил понешто ладно. Кавалеро тоа го опазил и не е крие својата лутина. Морав доста да се напрегам, додека успеав, кралот да го повика на ручек. Исклучувањето на Кавалеро од интимниот ручек би предизвикало секакво прераскажување. Затоа барав да биде повикан“.
„12. Свибањ.-Мусолини е лут, оти кралот во Тирана ја претседувал седницата на владата. Се умирил, кога му објаснав, дека повеќе се работело за кралскиот
потпис отколку за заседување на минстерскиот совет“.
Стр. 246: „17. Свибањ.-Незнатен инцидент при прилика на кралското заминување од Тирана го помрачил, донекаде, успешниот оквир на ова патување. Некакво 19-годишно момче, по име Михајло, грчко македонско потекло испалил неколку метци на краловата кола во поминување. Изгледа, дека се работи за некој сулуд
младич, кој на тој начин сакал да го изрази своето огорчување, што месните власти
не го уважувале како песник. Премногу да се нагласи, дека неговите песни вредат
многу помалку од она неколку лири, кој во пар наврати добил како потпора. Кралот
му не придава никаква важност на овој случај. Останал присебен и мирен. Изгледа
дури дека му рекол на Верлациј, кој до него седел: ‘Овој младич навистина лошо
цели’ “. (Тогаш сé уште немало Македонска православна црква, денес МПЦ, Р.И.)
Македонците не изчезнале. Многу од нив станале Грци, види кај Вајганд...
Стр. 254: „Дуче се договорил со Јакомениј да установи нови смерници на
албанската политика. На Албанија треба да им се даде поголема автономија. Бидејќи беговите во тек на последните настани покажале,дека уште уживаат голем углед
во земјата, не треба да се запоставуваат, ама ипак во владата треба да се примат
уште некои луѓе, поблиски на народот и интелектуалците“. (Муслимани, Р.И.)
Стр. 268: „8. Листопад.-Некои луѓе имаат навистина тврда кожа на образ.
Кога бев во Албанија, Верлаци во присуство на Јакомонија напоменал, дека албанската влада намерува да му поклони на Кавалеро мала албанска земја. Мислев,
дека се работи во вообичаен споменчар или груда земја од река Плава (каде Ита183

Рим и Виена во 1913 година ја создале Албанија. Меѓутоа, овде се говори за Рим во 1941 година.
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лијаните се бореле во првата светска војна) и наравно не се противев. Ама кога ме
предупредиле, дека поклонот не е симболичен туку дека изнесува околу илјада хектари земјиште во Фиериј, жестоко се спротиставив...“. (Плав-а, подмитливи, Р.И.)
Стр. 291: „23. Просинац.-Го отпратив Верлациј Дучеу.Албанецот не се однесувал како што треба.Оштро го нападнал Јакомониј и побарал, да го замени Гузони, кој е способен, да ја проголта Албанија и цел Балкан. Наравно, го грди Кроја,
ама нема озбилни докази против него. Само вели, дека земјата не може да управува
фукара и син слуга, кој Валериј, го дворел со кафе во Есад-пашината куќа. Верлациј е феудалец и за него се свети начелата, кои нам можат да ни изгледаат предрасудни“.
1942 година, стр. 297: „мојот членок за Албанија наишол на добар одјек. Чудно е, дека го пренел и германскиот печат како израз на осовинската политика.
Ипак се добива дојам, дека нивната политичка линија за окупираните земји не е
баш таква, да би одговарал на моите излагања“.
Стр. 306: „16. Вељача.-Кроја прв пат по образување на својата влада дошол
во Рим. Неговото именување предизвикало прилична бура. Италијаните го сметаат
претеран националист, Албанците пак човек со премногу скромно потекло, фукар.
А се знае, дека во Албанија уште владее феудален менталитет. Верлаци за него рекол: ‘Никогаш нема да бидам во состојба да го почитувам човекот, на кого татко му
бил слуга и ме послужи со кафе во Есад-пашината куќа’.
Прерано е, да донесуваме заклучоци со Кроја. Досега стварите оделе добро
и бурата во многу албански кругови се стишала. Некои се бојеле, дека ќе се покаже
екстремиста, ама тој се однесува умерено. Сега, кога е на власт и нему му постанува јасна изреката: ‘La critique est alsée, mals l’art est difficille-лесно е да се критикува, ама тешко е да се создаваат уметнички дела’. Не барал ништо извонредно, освен
неколку безначајни исправки на границите према Црна Гора и промена знамето.
Албанците не сакаат орли, ‘заробени измеѓу фашистичките знакови и савојски јазли’. Прашање е мошне чуствително, ама стварта не треба однапред да се отфрли“.
Стр. 307: „17. велјача.- Разговорот измеѓу Кроја и Мусолини. Претседателот
на албанската влада оптимистички ја прикажал состојбата во земјата. Мусолини ја
нагласил својата желба, на Албанците да им осигура потполно широкоградна власт
со месна самоуправа. Во останатото, тоа е една можна политика, која донесува добри плодови. Инаку Албанија би постанала жариште на побуни и сплетки, попат
сите останати освоени земји“.
„19. велјача.-Предавање на сенаторот Кроја на Капитолу. Говорел за италијанско-албанска унија, ама неговиот говор бил повеќе реторички и академски
отколку политички. Странката можела подобро да ја организира оваа приредба:
двораната била напола празна“.
Стр. 310: „2. Ожујка.-Јакомони известува за положбата во Албанија. Со обѕир па денешните прилики и времиња, состојбата е поволна. Ама постои едно прашање, кое предизвикува мое внимание: недостаток на војните сили. Во Албанија
одвај имаме 4 дивизии со по два полка, секој полк по два батаљона, нешто малку
карабинери, ни една едина оклопна кола. Тоа се снаги, кои Албанија ја заштитуваат
во име на Италија. Јасно е, дека со овие снаги не би можеле ништо да учиниме, кога ударот би дошол од надвор или кога непријателската пропаганда би побунила
повеќе групи на племиња во внатрешноста на земјата. Не смееме да заборавиме, де-
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ка цел Балкан е во пламен, дека Албанија тек три години е под италијанска управа,
дека сме во војна со Америка и Англија...“. (Албанија била само фашистичка, Р.И.)
Стр. 323: „23. Травањ.-Му го отпратив Јакомониј на Дуче, да расправаме за
прашањето на албанското знаме. Сегашната ги навредува албанските националисти
и тие бараат почитување на своите народни симболи. Денешниот бајрак, орел, вооквирен во ликторски снопови изнад кои стои савојска круна, е укинат и воспоставено старото знаме, кое на стапот ќе има ликторски сноп и сина савојска врвца.
Наравно, пред што Дучевата одлука биде објавена, ќе разговарам со кралот“.
Стр. 335: „2. Липња.-Офанзива во Либија уште не добила одреден правец.
Дуче воглавно е оптимиста, додека во главната команда веќе се повнимателни. Мусолини кани, да отпатува во Либија, ‘ама не би сакал, вели, да се понови она што
ми се случило во Албанија, каде морав да присуствувам на поразот’ “.
Стр. 336: „Кавалеро смета, дека ситуацијата во Либија е ‘логична’. Поново
ја извлекол оваа доскочица, која многу ја употребувал во време на своите порази во
Албанија. Во меѓувреме уште секогаш се гнезди во креветот и раскажува за својата
мошне сумлива болест“.
Стр. 349: „Бугари упаѓаат во Албанија. Изгледа дека Германците имаат прсти во оваа игра. Очевидно се похлепни за рудниците на Језерине“.
Значи, Бугарите со Германците, а Албанците со Италијаните. Меѓутоа, наведените поими во Албанија биле тн.словенски, како Језерине, без ништо албанско.
Стр. 351: „Јакомони поднесува прилично умирувачки извештај за положбата во Албанија. Доволно е да се осигураат најважните количини животни намирници, во земјата да се одржи мир, премда непријателската пропагнанда сега ја зела на
нишан Албанија, едина оаза на мир на целиот Балкан. Од документите, кои паднале
во рацете на албанските намесници произлегува, дека Англичаните намеруваат да
предизвикат востание и немири, во часот на склучување на мир да би можело да се
оптужат оние, кои спровеле персонална унија со Италија и така одземена секоја правна подлога на односите измеѓу нас и Албанија“. (Албанија „оаза на мир“, Р.И.)
1943 година, стр. 385: „18. Сијечња.-Инспектор на полицијата од Тирана во
текот на ноќта испратил возбудлив брзојав: нова влада е можно да се состави, побуната тајно се шири, власт треба да се предаде на војната команда. Јакомони не јавува ништо. Од сé произлегува јасно: или премногу некој е повеќе мирен, или напротив некој премногу е немирен. Го повикав Јакомони на телефон и тој свиткано,
како што одговара неговиот нарав признава, дека работите одат доста лошо, во прв
ред поради тоа, што Марко Гиони, водач на католиците во скадарската област, бара
сé или ништо: или цела влада или воопште не ќе се соработува. Јакомони не се покорил на ова уценување веќе кризата е решена со Екрем Либохов. Тоа значи враќање на владеење на беговите, односно на поедини аристократски семејства. Извештајот за Дуче, кој прилично се вознемирил, Јакомонија го советував, секој случај да
се споразуми со војните власти. Ќе видиме, колку е чврста денешната ситуација;
постои јасно, дека и во Албанија се чуствува одраз на крупни настани, а тие настани не се поволни. Во Русија зло, оти повлекувањето на германските трупи завзема
сé повеќе размери. Во Либија уште полошо, оти опасноста за градот Триполис постанува сé поголема“.
Во Албанија биле три верски народи: Муслимани, Православни и Католици.
Двоглавниот орел бил семејен симбол, македонски=правосолавен, ништо албанско.

223
Стр. 386: „...Додуше, јас лично не знам, кои се тоа карти и отворено го начнал прашањето Албанија. Сите наши акции сличат на ставање на топли облоги.
Треба да се испрати војска и поново војска. Веќе потоплно е јасно, дека во Албанија ги изгубивме своите подржувачи, па и самото поверување. Не ни останува
долго сила, додуше не да ја употребиме, бар не во прво време туку да покажиме,
дека таа ипак е тука“.
Стр. 389: „1. Вељача.-Мусолини одржал мошне поносен говор по повод на
прославата на дваесетгодишната фашистичка милиција. Меѓутоа говорот нипошто
не е оптимистички. Мусолини не споменува победа веќе говори само за борби.
Вестите од Албанија предизвикуваат неспокојство. И владата Либохова настојува нас да не изигра. Луѓето, кои претходно нас ни беа најверни сега шараат,
чим се пружа прилика. Дури Вриони и сам Верлаци. Знакот на времето ! Сметам,
дека наскоро ќе бидеме приморани, управо да ја препуштиме на војните власти“.
Албанците со тн.словенски имиња не биле етнички народи, туку три верски.
„3. Вељача.-Разговарав со Дуче за три прашања: Албанија, Кавалеро, Тунис.
Што се однесува на Албанија сметам, дека ситуацијата наметнува сменување на Јакомонија. Некое време работел мошне добро, ама сега неговата политика застарува
и е промашена. Е потребен човек, кој може да говори за сила и кој е способен сила
да употреби. Го предложив Гузониј или Парланиј, двајца генерали, кои ја познаваат
земјата и уживаат симпатија. Мусолини се оградил, дека ќе размисли и одлучи...“.
Стр. 390: „4. Вељача.-Долго посета на Thaona de Revela. Тој бил еден од најогнените поборници на нашето влегување во војна, оти безусловно верувал во германска победа. Меѓутоа сега паднала тешка криза. Ми го отворил своето срце со
искреност, како не е вообичаено во политичкиотб живот. Гледа и очекува спас од
монархијата. Е спремен, да превземи потребни чекори кај својот стрико, големиот
адмирал- како што се чини- има голем уплив на кралот...
5. Вељача.-Дуче ме повика во четири и пол по пладне. Чим влегов во собата
запазив, дека мошне е збунет. Одма ми синуло, што има да ми кажи:
‘Што сакаш сега да работиш ?’ го почнал својот разговор и одма со тивок
глас додал, дека ја променил цела влада. Го сфатив разлогот на промени, се сложувам со него и воопшто не сакам да приговарам. Меѓу разните лични предлози, кој
ми ги ставил, јас одма го одбив намесништвото во Албанија, каде би морал да ги
стрелам и обесам оние, на кои им обеќавав братство и еднаквост. Ја избрав положбата амбасадор кај Светата Столица. Мирно место, затишје, во кое ќе се одморам, ама ипак можам доста да учинам за иднина. А онаа денес повеќе од икогаш е
во рацете божји.
Не талам, дека за мене е тежок и болен удар што после 7 години, и тоа такви
години, морам да го напуштам министерството на надворешни работи, на кого му
го посветив најдобриот дел на својот живот. Ама не е важно. Знам, да бидам чврст
и да гледам во иднината, а таа иднина може да бара повеќе слобода во мојата работа“. (Дневникот завршува во следната 391 страна, а книгата на 414 страна, Р.И.)
6. Вељача.-Дуче рано утрото ми се јави со телефон, да го обуставам указот
за своето именување кај Св. Столица. ‘Ќе речи, дека си ставен во нафталин, а ти си
премногу млад, така рано да те сохранат’. Додуше, јас го очекував ова негово колебање и одма го испратив Guarigllu, да бара дипломатско пристанување на ватиканското државно тајништво. И што сега е учинето, е учинето. Дуче без одушеву-
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вање го прифатил свршениот чин“. (Веќе е 391 страна. Меѓутоа, авторот не наведе
ниеден бунт во фашистичка Албанија. А имало верски желби за управување, Р.И.)
Балисти=белисти, белаџии, дури на спортски натпревари, застрашува а е и
за гадење, кога тие до денес не се еднорасен народ со достоинсгво и гордост.
Во “BILDER VON MACEDONISCHEN KRIEGSSCHAUPLATZ”, на сл. бр.
289: „Крунскиот принц Борис на фронт“.На сликата се гледа знаме со двоглав орел,
кој бил македонски=православен, но не муслимански на Албанците и Арнаутите.
Кога се говори за двоглавиот орел на тн.Византија, Русија, Србија..., а овде
се гледа и кај „Крунскиот принц Борис на фронт“, ништо немало било какво тн.
албанско: па без држава Албанија немало албански народ со свој грб, двоглав орел.
Ова се потврдува и со наводот,кој се сретнува кај “Dnevnik”, Grofa Ciano,Zagreb, 1948. 1939 година, стр. 83: „Липањ.-Свеченост во дворот по повод предавање
уставот на Албанците. Кралот прашува, кој го составил овој документ и со прилично огорчен тон запазува, дека на албанската знаме нема никакви знакови на
династијата. Му одговорив, дека не е точно, оти знамето има сина савојска трака и
Скендербегова круна. Зема на знаење, ама останува слаба волја“.
Георги Кастриотис, тн.Скендербег, бил Македонец=Православен, со двоглав
орел. Тој како Комнен, Бриг=Брзјак, друго не можел да биде: Комнени биле цареви.
1941 година, стр. 240: „Кралот стално најавува, дека во Црна Гора се обновила монархијата. Се плашам, дека тоа нас ќе ни предизвика потешкотија со Албанците, оти и тие ќе ја бараат народната династија“. (Црногорска со двоглаворелсокол. Црногорската и албанската историја династичка биле заеднички, Р.И.)
Стр. 323: „23. Травањ.-Му го отпратив Јакомониј на Дуче, да расправаме за
прашањето на албанското знаме. Сегашната ги навредува албанските националисти
и тие бараат почитување на своите народни симболи. Денешниот бајрак, орел, вооквирен во ликторски снопови изнад кои стои савојска круна, е укинат и воспоставено старото знаме, кое на стапот ќе има ликторски сноп и сина савојска врвца.
Наравно, пред што Дучевата одлука биде објавена, ќе разговарам со кралот“.
Значи, таму имало старо знаме. А знамињата биле династички, не народни.
Следи тн.албански тн.народ бил само едно: вештачки. Следи 100% злостор.
ВЕШТАЧКИ НАРОДИ
Бидејќи народот е еднорасен, неговиот јазик мора да е еднорасен. Ваков случај е само кај тн.Словени, чиј јазик бил само тн.словенски, варварски=пелазгиски.
Напротив, другите европски јазици биле повеќе расни: западно од Германија
се говорат дворасни јазици, на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити), а источно од
Франција трорасни јазици, дополнително уште монголски=готски=татарски.
Бидејќи овде се говори и за тн.Албанци, тие биле дури дворасен тн.народ.
Следи овој дворасен тн.народ да се обедини. Обединувањето не се врши со мнозинскиот тн.албански тн.народ Арнаути, кои во Р.Македонија се 90%, туку со малцинскиот тн. народ Скиптари, кои се само 10%. Злосторот е уште поголем, затоа што
овој дворасен тн.албански тн.народ се обединува со трорасен скиптарски јазик. Во
него има зборови коински (тн.грчки) латински, двата пелазгиско-семитски, и татаро-турски. За скиптарскиот јазик подробно пиши Густав Мајер. Токму на овој јазик
први школи отвораат Рим и Виена. Токму затоа тие се најголеми носители на злото.
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За да се потврди, како е можно лесно се создава народ, дури со 5% малцинство, е следниов пример: со војска 2%, полиција 2% и 1% самоуправа.
Па со ваквиот однос одлично се управува, и сé е подконтрола. Во прилог се
наведува примерот со Унгарија, а унгарскиот бил на 5% унгарско население (Вотсон). Во Унгарија 95% население биле тн.Словени, со тн.словенски јазик. (Стр.162)
За да се потврди, дека Европа била тн.словенска, а за авторите Склавините
биле Словени, Склавини=области имало сé до реката Рајна. Токму нив апостол Бонифација (8 век) ги покатоличувал. Се заклучува, Германците биле само тн.Склавини, со традиции наведени од Бонифација, кои биле истоветни со оние кои ги наведува Херодот, на Траките. Видлив е злосторот врз Белците, тн.Словени, кои создавале свои области=склавини. Токму тие до денес се обединуваат со трорасниот германски јазик, во кого 30% се монголски=готски=татарски зборови.
Бидејќи до денес Германците/Теутите, балкански имиња, само со балкански
домашни животни, и крвна група А заради инфекција од говедо и свиња до мала
сипаница и грип, Германците 100% се само Белци=тн.Словени, никако инаку.
Истото важи и за другите тн.европски народи, а најстар бил францускиот, од
крајот на 18 век. Неговиот јазик бил вулгарен-латински, франков, а според франковиот хроничар Фредегер, Македонците и Франките имале исто Тројанско потекло.
Според Јустин, „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“. За
Херодот „Елада порано се нарекувала Пелазгија“...„народот во Атина и Атика бил
пеазгиски“. Според Тукидид, „се нарекувала сега Елада“.
Бидејќи во Елада се говорел варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски јазик, во Елада отсекогаш живеел ист народ со Македонија, кои
биле Варвари. Пак, според Херодот, Варвари биле и Хелените од Јонија.
Грчкиот јазик настанал од македонскиот, Птоломејов, Александриски, само
по смртта на Александар Македонски. Коине настанал од староегипетски, кој како
арамејски бил дворасен на Белци и Црнци (Семити). Од арамејски бил склопен
новоперсиски, кој во Индија го заменил санскритски=тн.словенски, до англискиот.
Латински го склопил Лив Андроник (240 г.пн.е.), кој бил бедна „копија“ на
коине. Бидејќи во 15 век н.е. во латински биле внесени уште околу 10.000 коински
зборови, за зборовите се говори за едноисто грчко (коинско) и латинско потекло.
Бидејќи франковиот јазик бил вулгарен-латински, народен-латински/склавинско-латински, а тој бил службен низ Европа, значи и Прусија, состојбата е јасна,
во сета Европа живеел само Белци=Пелазги, тн.Словени, со тн.словенски.
И конечно германскиот на Лутер бил од коине, латински, готски (во коине
Улфилас внел готски=татарски зборови) и склавински=тн.словенски јазик. Следи
денешниот германски да е трорасен јазик, дополнително уште готски=татарски.
Следи авторите да пишат, оние јазици кои не се романски, имале и готски
зборови. Значи, се потврдува, дека европските народи, освен тн.словенски, сите се
вештачки, одродени од својата бела раса.Па тие до денес ги одродуваат тн.Словени.
Бидејќи денес тн.Словени се околу 350 милиони, тие во Обединета Европа
ќе се обединат со тн.старословенски јазик, а најпрво ќе биде со православните, зашто треба да се возобнови Македонската Павлова Црква, Јустинијана Прима, Охридската архипепископија, која имала примат пред Римската Црква. Таа треба да се
воздигне во патријаршија, а тоа може да го направи само Руската Црква со рускиот
патријарх, кои само тие се канонски, но не Римската Црква и другите. Патријархот
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треба да столува во Охрид, од каде се раководела Охридската архиепископија. По
обединувањето на православните тн.Словени ќе се надоврзат католичките тн.Словени, па склавинските=тн.словенски Германи/Теути итн.
Со ваквиот чин Европа ќе мора да ја возобнови 100% Македонија, 100% Македонци ќе мора да се вратат во своите огништа, од кои со векови се прогонуваат.
Само така ќе победи Македонска и Бригиска Европа, затоа што Македонците се носители на сé во Европа, а името Европа го носела Бригија=Брзјакија. Пак, Келтите
биле само Бригите со своја бригиска писменост, што го пишат европските извори.
Следи 100% да победат Бригите и пошироко Македонците, со нивна Европа.
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